
 
Nijverheidstraat 1 
7511 JM Enschede  
Tel: (+31) 053 – 480 9110 
 
Openingstijden:  
maandag t/m vrijdag van 
09.00 - 17.30 uur 
 
 

 

 
Vanaf Deventer - Via A35: 
- Voeg in op de A1 richting Almelo/Hengelo; 
- Na 16 kilometer ga je de A35 op, houd rechts aan in de 
richting van Enschede; 
- Neem afslag 25 in de richting Enschede-Zuid; 
- Ga aan het einde van de afrit linksaf de Zuiderval op en 
volg de borden richting Centrum; 
- Blijf rechtdoor rijden tot de rotonde, neem hier de eerste 
afslag (rechts af) de Haaksbergerstraat op; 
- Neem bij de volgende rotonde de tweede afslag (rechtdoor) 
naar de Nijverheidstraat; 
- Aan de rechterkant zie je ons pand, gevestigd aan 
Nijverheidstraat 1.  
 
Vanaf Oldenzaal - Via A1: 
- Voeg in op de A1 richting Almelo/Hengelo; 
- Vervolg de A1 tot Oldenzaal, neem daar afslag 33 
Oldenzaal-Zuid; 
- Ga aan het einde van de afrit rechtsaf de Oldenzaalsestraat 
op en blijf rechtdoor de borden richting Enschede volgen. 

- Aangekomen in de bebouwde kom van Enschede, ga voor 
het spoor rechtsaf bij de stoplichten naar de Molenstraat; 
- Bij de eerst volgende stoplichten ga je linksaf onder het 
spoor door; 
- Blijf rechtdoor rijden tot de rotonde, neem daar de derde 
afslag (linksaf) de Nijverheidstraat op; 
- Aan de rechterkant zie je ons pand, gevestigd aan 
Nijverheidstraat 1.  
 
Vanaf Arnhem - Via de Twenteroute (N18 vanaf de A12 
Arnhem): 
- Voeg in op de A12/E35 richting Doetinchem/Oberhausen; 
- Neem de afslag Knooppunt Oud-Dijk en voeg in op de A18 
richting Doetinchem/Enschede; 
- Sla rechtsaf bij Twenteroute/N18; 
- Weg rechtdoor vervolgen naar Haaksbergerstraat, 
Enschede; 
- Aangekomen in de bebouwde kom van Enschede, ga 
rechtdoor bij de stoplichten en een drietal rotondes. Bij de 
derde rotonde neem je de tweede afslag (rechtdoor) naar de 
Nijverheidstraat; 
- Aan de rechterkant zie je ons pand, gevestigd aan 
Nijverheidstraat 1.  
 

 
- Neem op het station de rechteruitgang, waarbij je langs de 
ingang van de AH to go loopt. Aan deze kant loop je het 
station uit (aan de kant van het busstation); 
- Houd links aan en loop rechtdoor de Nijverheidstraat in. 
Aan de linkerkant zie je ons pand, gevestigd op 
Nijverheidstraat 1. 


