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Locatie Den Haag 
 

Adres 

Power4People 

Regus Den Haag City  

Parkstraat 83 

2514 JG Den Haag 

 

Het gebouw 

De kantoren van Power4People zijn gevestigd op 

de 2e verdieping. 

 

In de hal van het gebouw neem je de trap of de lift naar de tweede verdieping, waar je je kunt 

melden bij de receptie van Regus of plaatsnemen in de wachtruimte van Power4People. 

 

Bereikbaarheid met het openbaar vervoer  

Vanaf Den Haag CS bushalte: Centraal Station Busplatform Den Haag 

- HTM stadsbus 22 richting Den Haag Duindorp; Uitstappen bij bushalte Mauritskade/ 

Parkstraat. Loop weg van de Mauritskade over de Parkstraat. Het gebouw staat aan uw 

linkerhand. 

- HTM bus 31 richting Scheveningen Noord; Uitstappen bij bushalte Mauritskade/ Parkstraat. 

Loop weg van de Mauritskade over de Parkstraat. Het gebouw staat aan uw linkerhand  

 

Bereikbaarheid met de auto 

- Vanuit zuidelijke richting: Vanaf de A4 vanaf de N223; Houdt rechtdoor aan op de A4 richting 

Den Haag/ Rijswijk. Rij de A12 op richting Den Haag voor 7.5 km. Neem afslag 2 naar de 

Prins Clauslaan richting Centrum-Zuid. Blijf rechtdoor rijden richting Scheveningen. Sla links 

af richting Bezuidenhoutseweg en houd links aan. Sla links af richting Korte Voorhout, daarna 

Rechtsaf richting Lange Voorhout. Sla rechts af richting Parkstraat 

- Vanuit noordelijke richting: Vanaf knooppunt Zoeterwoude-Dorp; Volg de A4 richting Den 

Haag. Ga de A12 op bij afslag 8 richting Den Haag. Houd rechts aan na ongeveer 9.5 km. 

Neem afslag 4 naar de Prins Bernardlaan richting Den Haag-Nieuw Laakhaven. Sla links af 

naar de Maanweg/ s108 richting Den Haag-Nieuw Laakhaven. Buig rechts af bij 

Binckhorstlaan, volg s100. Sla links af richting Korte Voorhout. Sla rechtsaf richting 

Kneuterdijk, buig daarna linksaf bij Kneuterdijk. Rij door richting Parkstraat. 

 

Let op! In de omgeving kan betaald geparkeerd worden aan de openbare weg. In de parkeergarage 

van Regus kan alleen (betaald) geparkeerd worden met gebruik van de parkeerapp Business Parking 

van Parkbee b.v. op je mobiele telefoon. Wanneer je van deze mogelijkheid gebruikt wilt maken, 

download dan voorafgaand aan je bezoek bij Power4People de app op je mobiele telefoon. 

 

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/

