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Ons kantoor in Alkmaar is gevestigd in de oude Watertoren.
Openbaar vervoer
Het Centraal Station Alkmaar (bus/trein) is op 600 meter, ca. 5 minuten looptijd:
Vanaf de voorzijde station sla je je rechtsaf richting centrum. Bij het stoplicht (schuin
tegenover Apotheek “de Regenboog”) sla je weer rechtsaf, de Bergerweg. Na 100 meter zie je rechts de
Watertoren. Jouw reisroute vind je op www.9292ov.nl.
Fiets
De Watertoren heeft een eigen overdekte fietsenstalling aan de achterzijde (op het eigen terrein).
Parkeren kennismaking
Heb je een kennismaking? Dan kun je parkeren op het terrein van de Watertoren:
stel je navigatie in op Van Teylingenstraat 2
Komend vanuit de Stationsweg (CS Alkmaar) sla je 50 m vóór de stoplichten rechtsaf:
Forestusstraat
Rijd door en sla vóór de grote parkeerplaats linksaf (NB: dit parkeerterrein is alleen voor
vergunninghouders!)
Sla aan het eind van de straat linksaf naar het parkeerterrein Watertoren
Je kunt gratis parkeren bij het bordje ‘EmpowerYou’
Deurbel en intercom
Links bij de voordeur hangt een intercom:
-

Selecteer met de pijltjes ‘Empower’
Druk op het bel-icoon
Via de intercom verwelkomen wij jou en openen de voordeur
De voordeur klemt soms: graag stevig drukken om binnen te komen
Met de lift kun je naar onze wachtruimte op de 5e etage: hier kun je ook je handen wassen
Wil je hier even wachten tot je coach of onze backoffice medewerkster je een seintje geeft?

Onze backoffice
Van maandag t/m donderdag staat
Joke Bergh van de Backoffice voor je
klaar via het algemene nummer.

Voor meer informatie over onze
werkwijze en coaches, kijk op onze
website www.EmpowerYou.nl.
Op Google kun je onze precieze locatie
en adres nader bekijken.
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