
  

 

 

           Power4People BV – hoofdkantoor en postadres Maliebaan 11 – 3581 CA Utrecht – 030-6911666  

 Vaste vestigingen en flexibele locaties door het hele land – info@power4people.nl – www.power4people.nl 

 

1 

Locatie ‘s Hertogenbosch 
 

Adres 

Power4People 

Regus Den Bosch Centraal Station 

Stationsplein 91 - 105 

5211 BM Den Bosch 

 

Het gebouw 

Regus zit aan het plein aan de voorzijde van 

het station. Als je naar het station kijkt, is dit 

aan de rechterhand. Druk op de bel ‘Regus’, 

de receptie zal antwoorden. 

 

Bij binnenkomst kun je je melden bij de receptie, de receptionist zal je aanmelden bij je coach en je 

naar de juiste wachtruimte verwijzen. Daar word je vervolgens opgehaald door je coach. 

 

Bereikbaarheid met het openbaar vervoer  

Het kantoor is lopend te bereiken vanaf het Centraal Station ‘s Hertogenbosch. Verlaat het station aan 

de Centrumzijde. Het gebouw van Regus is gelegen aan het Stationsplein. 

 

Bereikbaarheid met de auto 

- Vanuit Eindhoven: A2 richting s’-Hertogenbosch, afslag 23 naar Randweg ‘s-Hertogenbosch 

centrum. Sla links af richting Bosscheweg, eerste afslag. Na 1,9 km tweede afslag op de 

rotonde richting Oranje Nassau. Neem de 3e afslag op de rotonde richting Stationsplein.  

 

- Vanuit Oss: Snelweg richting Eindhoven A2/E25. Houdt rechts aan bij A65. Neem afslag 1 

naar Randweg ring ’s-Hertogenbosch centrum. Sla af richting Bosscheweg. Tweede afslag op 

de rotonde richting Oranje Nassaulaan. Neem de 3e afslag op de rotonde richting 

Stationsplein. 

 

- Vanuit Tilburg: Ga de snelweg op A65 richting ‘s-Hertogenbosch. Houdt rechts aan. Neem 

afslag 1 richting Randweg ring ‘s-Hertogenbosch centrum. Tweede afslag op de rotonde 

richting Oranje Nassaulaan. Neem de 3e afslag op de rotonde richting Stationsplein.  

 

- Vanuit Waalwijk: Ga de snelweg A59 op. Neem de afslag 45 naar Vlijmenseweg. Sla af 

richting Willemsplein. Recht door op de Oranje Nassaulaan. Neem de derde afslag op de 

rotonde richting Stationsplein. 

 

Op het Stationsplein geldt slechts kort parkeren en de parkeercapaciteit is beperkt. Je kunt hier 

slechts 30 minuten parkeren. Onder het Stationsplein ligt Parkeergarage Stationsplein Den Bosch. 

 

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/

