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Welkom in Het Coachhuis Velp 
Emmastraat 24, 6881 SV VELP 
 
 
Toegang 
 
Het Coachhuis Velp is gevestigd in het hoekpand Emmastraat / pastoor Koenestraat, op de eerste 
en tweede verdieping. (Boven koffiebar “Cas - Meer dan Koffie”) 
Let op: de voordeur van Het Coachhuis is om de hoek: in de inrit bij de groene coachhuisvlag.  
 
Voor verdere aanwijzingen zie onze “Route- en parkeerinformatie”. 
 
NB: Voor toegang heeft u een elektronische sleutel nodig.  
 
De coachruimtes 
 
De coachruimtes bevinden zich op de eerste en tweede verdieping.  
Bovenaan de trap is links een deur naar vier coachruimtes, rechts is een deur naar de keuken en 
toiletten. In de deurpost links hangt een sleutel waarmee u deze beide deuren kunt openen. Graag 
de sleutel meteen weer terughangen. 
Een verdieping hoger bevinden zich nog twee coachruimtes (Karuna en Kastanje). 
  
Gebruik van de ruimtes 
 
De verwarming kunt  u hoger draaien naar behoefte, de ruimtes zijn dan snel warm.  
Licht: de lichtknop voor de Balkonkamer en voor Acacia bevindt zich in de gang!  
 
Zorg ervoor dat u weet of er vlak na u iemand geboekt heeft. Geef bij een aansluitende boeking 
altijd de kamer stipt op tijd vrij. (U kunt vooraf op de website nagaan of er aansluitende 
reserveringen zijn via de knop “reserveren” en dan “toon complete dag”. Ook staat er in de keuken 
een tablet met het dagschema.) 
 
Klop a.u.b. niet aan bij een dichte deur. (Tenzij de kamer op dat tijdstip op uw naam staat.) 
 
Belangrijk: graag stilte bewaren in de gang.  
 
 
Koffie/thee 
 
Koffie en thee kunt u zelf zetten in de keuken. Thermoskannen en waterkannen vindt u in de 
keukenkastjes, evenals glazen, kopjes en ander servies.  
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Bij het verlaten van de ruimte  
 
 Kamerdeur open laten, dat betekent dat de kamer vrij is. 
 Laat de kamer netjes achter, zoals u het zelf graag aantreft. Meubels weer op hun plek.  
 Licht uit, verwarming laag/uit, ramen dicht.  
 Gebruikt servies in de vaatwasser (als deze draait, graag op een dienblad op de vaatwasser, niet 

in de gootsteen of op het aanrecht) 
 Presentielijst invullen (ligt boven de vaatwasser).  

 
 Als u de laatste bezoeker bent: beide glazen toegangsdeuren op de overloop graag afsluiten met 

de sleutel (hangt aan spijker bij de deur). Licht in het trappenhuis uit doen. 
 Voordeur beneden in het slot trekken. 
 
 
Internet 
 
Netwerk is “Coachhuis”,  vwachtwoord is “appeltaart”.   
 
 
Vragen, opmerkingen of suggesties? We horen het graag! 
 
Marjolijn Knot (locatiebeheer) 
026-3882464, 06-41738274 
velp@hetcoachhuis.nl 
 
 
We wensen u veel werkplezier in Het Coachhuis Velp! 
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Route en parkeer informatie Het Coachhuis Arnhem/Velp  

Emmastraat 24 6881 SV Velp 
 
Het Coachhuis Velp ligt op de hoek van de Emmastraat en de pastoor Koenestraat, boven “Cas Meer 
dan Koffie”. De ingang is in de inrit tegenover de school (aan de andere kant van Cas), bij de groene 
Coachhuisvlag. 
 

 
 

Voorkant pand: ingang Cas Koffie.  Zijaanzicht pand: ingang Coachhuis 
 De ingang van het coachhuis is niet  

hier maar aan de zijkant! 
 
Trein:  
Station Velp (7 min lopen): uitgang stationsplein, loop langs fietsenstalling richting Velp (Arnhem),  
het spoor heeft u aan uw linkerhand. 1e spoorwegovergang oversteken en meteen rechtsaf, langs 
spoorlijn lopen (= Brugweg). Steeds rechtdoor, 1 spoorwegovergang laten liggen (hier kruist u de 
Pres. Kennedylaan), de volgende overgang rechtsaf oversteken. Dit is de Emmastraat. Zodra u het 
spoor over bent, de 2e straat links (= Past. Koenestraat). De ingang van het Coachhuis bevindt zich 
links, in de oprit tegenover de school.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cas Meer dan  Koffie 

1e en 2e verdieping: Het Coachhuis 

ingang   
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Bus: 
Afhankelijk van uw buslijn stapt u uit op de Hoofdstraat (5 min lopen), op de President Kennedylaan 
(7 min lopen) of op de Waterstraat (15 min lopen). Raadpleeg www.9292OV.nl voor de precieze 
haltes en de looproutes. 
 
Auto: 
vanaf de snelweg (Utrecht, Nijmegen, Zutphen, Oberhausen: A12, A50, N325, A348): 
Op verkeersplein Velperbroek de afslag Velp nemen. U rijdt op de Pres. Kennedylaan.  
Na het spoor de 2e linksaf naar de parkeerplaats Den Heuvel.  
vanuit Arnhem Centrum/Noord: 
Neem de Arnhemsestraatweg / Hoofdstraat, richting Rheden. Bij stoplichten met aan uw 
rechterhand een winkelplein (HEMA) en op de hoek een monumentaal kantoor (het oude 
Postkantoor) gaat u rechtsaf (=Pres. Kennedylaan). Meteen weer rechts kunt u gratis parkeren 
(parkeerplaats “Den Heuvel”.) 
vanaf Arnhem Presikhaaf:  
Na het viaduct (A12) meteen rechtsaf (=Waterstraat). Deze helemaal doorrijden tot stoplichten, daar 
linksaf (=Pres. Kennedylaan). Na het spoor de 2e links naar de parkeerplaats (“Den Heuvel”).  
 
Parkeren:  
Parkeren in Velp is vrijwel overal gratis. Er zijn meerdere parkeerterreintjes in de buurt van Het 
Coachhuis, zie het onderstaand kaartje. Ook in de aangelegen straten kunt u gratis parkeren.  
(Mocht het een keer lastig zijn: bij de Jumbo, op een paar minuten lopen, is altijd plek.) 
 
Uitzonderingen:  in de straten van het centrum is de maximale parkeertijd 2 uur en heeft u een 
parkeerschijf nodig, let op de blauwe strepen).  
Op de parkeerplaats Den Heuvel is de maximale parkeertijd 1,5 uur. Bovendien: op 
donderdagochtenden is hier markt, zoek dan elders een parkeerplek.  
 

 
 


