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Van harte welkom
bij Enexis Netbeheer
Binnenkort bezoekt u Enexis Netbeheer, Wegtersweg, Hengelo. In deze flyer vindt u alle
informatie die u nodig heeft voor uw reis, over parkeren en veiligheid.
Enexis Netbeheer is onderdeel van Enexis Groep. Wij zorgen elke dag voor de stabiliteit en
betrouwbaarheid van onze netten en de toekomst van onze energie. Samen zetten we onze
kennis, kunde en kracht in om de energietransitie vaart te geven. Zo maken we een duurzame
energievoorziening mogelijk. Omdat we onze samenleving van energie voorzien, zijn we een
onderdeel van de vitale infrastructuur van ons land. Een maatschappelijke rol die we met
verantwoordelijkheid dragen. Daarom staat veiligheid voor ons op één, in alles wat we doen.

Veiligheid op 1
Samen zorgen we voor uw veiligheid als gast. We vragen u daarom de volgende stappen te
doorlopen bij uw bezoek.

Neem contact op met uw contactpersoon zodra u bent gearriveerd.
Wacht bij de hoofdingang tot u wordt opgehaald.
Lees de veiligheidswijzer door die u ontvangt van uw contactpersoon.

Praktische reisinformatie
Duurzaam reizen vinden we belangrijk. We reizen zoveel mogelijk per OV, op de fiets of met
elektrische (deel)auto’s naar onze werkplek en we werken regelmatig thuis. Zo beperken we de
CO2-uitstoot. We waarderen het wanneer ook u duurzaam reist naar onze vestiging.
Onze vestiging is bereikbaar met het OV wanneer u de trein combineert met de bus of de OVfiets. Vanaf bushalte ‘Achterhoek’ loopt u in tien minuten naar ons kantoor. Met de OV-fiets
fietst bent u vanaf het station binnen tien minuten op onze locatie. Plan uw OV-reis van deur tot
deur via: www.9292.nl.

Parkeren
U kunt parkeren op het parkeerterrein bij ons pand.
Veiligheid staat bij ons op één. Rijd verantwoord volgens de volgende regels:
Volg de rijroute zoals aangegeven op het parkeerterrein.
Rijd maximaal 15 kilometer per uur.
Parkeer achteruit in.
Komt u met een elektrische auto? Er zijn laadpunten op deze locatie.

Enexis Netbeheer
Locatie Wegtersweg
Wegtersweg 3
7556 BP Hengelo

Bepaal route

Heeft u verder nog vragen? Wij staan u graag te woord, bel met Facility Management
Servicedesk: 088-8578910.
We kijken uit naar uw komst. Goede reis!

