GEBOUW OOST
Hoge Bothofstraat 49
7511 ZA Enschede

ROUTEBESCHRIJVING NAAR DE
PERFORMANCE FACTORY

PARKEREN
Auto

Vanaf de Oldenzaalsestraat rijd, fiets of loop je de Hoge
Bothofstraat in. Vervolgens neem je de eerste (ingang
A) of de tweede ingang (ingang B) aan de linkerkant (zie
plattegrond).

Parkeerdek: dit dek ligt bovenop Gebouw Oost. Naast
ingang B aan de Hoge Bothofstraat rijd je via de oprijlaan
het dek op. Hier kun je parkeren voor € 2,00 per uur of
€ 7,50 per dag. Momenteel kun je alleen contant betalen.

Openbaar vervoer

Parkeerplaats Oldenzaalsestraat: hier geldt een
maximumtarief van € 13,00 per dag.

Bus en trein stoppen beiden bij het busstation en centraal
station. Vanaf daar loop je via de Molenstraat naar de
Oldenzaalsestraat. Bij de Oldenzaalsestraat steek je over
naar de Performance Factory.
Neem je vanaf het station de bus naar de Performance
Factory? Neem dan stadsbus 6 richting Stokhorst en stap
uit bij bushalte Oosterstraat. Vanaf hier loop je naar de
Oldenzaalsestraat en sla je de eerste inrit links in naar de
Hoge Bothofstraat. Vervolgens neem je ingang A of ingang
B aan de linkerkant.

Fiets
Aan de Hoge Bothofstraat fiets je ingang B in. Je vindt
meteen aan je linkerkant een openbare fietsenstalling.
Plan je route online: www.google.nl/maps.

Plan je route online: www.9292.nl.
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HOE KOM IK BIJ GEBOUW OOST?

Fiets

Auto

Fietsenstalling: volg het voetpad naar Gebouw Oost.
Het gebouw herken je aan de kleur rood en huisnummer
49.

Parkeerdek: in Gebouw Oost ga je met de trap naar
beneden. Er staat aangegeven waar je naar beneden kunt.
Op het ingangsbord staat aangegeven welke onderneming
waar zit in het gebouw.
Parkeerplaats Oldenzaalsestraat: loop via de Hoge Bothofstraat ingang B in. Vanaf daar loop je naar Gebouw Oost.

Lopend
Lopend via ingang B: volg het voetpad naar Gebouw Oost.
Het gebouw herken je aan de kleur rood en huisnummer
49.
Op het gehele terrein staan handwijzerpalen die je
begeleiden naar je bestemming.
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