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Locatie Enschede 
 

Adres 

Power4People 

Regus locatie Enschede 

Capitool 10 

7521 PL Enschede 

Het gebouw 

Power4People is gevestigd in het kantoorgebouw van Regus.  

Wanneer je je meld bij de receptie, word je van daaruit verder geholpen. 

 

Bereikbaarheid met het openbaar vervoer  

Met de trein: 

Vanaf station Enschede Kennispark is het circa 5 minuten lopen naar de locatie. Dit station is bereikbaar 

vanaf het centraal station in Enschede en direct vanaf station Hengelo en station Almelo. Loop vanaf het 

station naar het noorden, richting de F35. Neem de trap en vervolg de weg naar het Forum. Ga bij de 

rotonde rechtdoor naar Capitool. 

 

Met de bus: 

Vanaf Centraal Station Enschede met bus Keolis Syntus Twents 1 richting Universiteit, uitstappen bij 

station Kennispark. Vervolg je weg als hierboven beschreven. 

Vanaf Centraal Station Enschede met bus Keolis Syntus Twents 9 richting Hengelo CS, uitstappen bij 

bushalte de Broeierd en Capitool volgen.  

 

Bereikbaarheid met de auto 

Vanuit Deventer: Vanaf de A1 volg je de A35 richting Enschede. Neem de afslag Enschede West, 

Universiteit (afslag 26a) en sla bovenaan de afslag rechtsaf. Neem na 500 meter de eerste afslag rechts 

richting Universiteit. Sla bij de stoplichten linksaf (Auke Vleerstraat) en volg de weg 2,5 km, rij onder het 

viaduct door en ga hierna bij de stoplichten linksaf (Capitool). Neem op de rotonde de 1ste afslag en rijd 

door op het Capitool. Sla na 160 meter linksaf het water over. Het pand bevindt zich aan je rechterhand. 

 

Vanuit Hengelo: In Hengelo volg je de borden Enschede, je komt dan op de Enschedesestraat uit. Volg 

deze weg voor 2,5 km. Deze weg gaat over in de Hengelosestraat, volg deze voor 1,4 km. Bij de 

verkeerslichten sla je rechtsaf (Capitool). Sla na 55 meter rechtsaf het water over. Het pand bevindt zich 

aan je rechterhand. 

 

Vanuit Duitsland (B54): Blijf de N35 volgen totdat deze overgaat in de A35. Neem de afslag Enschede 

West, Universiteit (afslag 26a). Zie verder de route vanuit Deventer. 

De parkeerplaats bevindt zich achter het pand. Als je over de brug rijdt zie je rechts een slagboom. Indien 

de slagboom niet automatisch opent, dan kun je aanbellen en aangeven voor wie je komt.  

 

Kan je het niet vinden of heb je andere vragen? 

Neem contact op met je coach of bel ons hoofdkantoor in Utrecht op 030-691 1666.  

http://www.power4people.nl/

