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Ons kantoor bevindt zich in New Babylon City Offices. De receptie is op de tweede etage.  

Met het openbaar vervoer
Het kantoor is direct gelegen naast Den Haag Centraal Station. Verlaat Den Haag Centraal via de uitgang ‘Anna van 
Buerenplein’ bij de Albert Heijn to go. Als u vanuit het station naar het New Babylon-gebouw loopt, ligt de ingang aan de 
linkerkant van het plein tussen het kantoor van autoverhuurbedrijf Sixt en het Douwe Egberts café. Neem de lift naar de 
2e etage. Wanneer u de lift uitstapt naar links, loopt u recht tegen de ingang van ons kantoor aan.  
Plan uw reis op 9292ov.nl of met de treinplanner van de NS.

Met de auto
New Babylon ligt vlakbij de Utrechtse Baan, die van de snelwegen A4 en A12 naar het centrum van de stad loopt.  
De dichtstbijzijnde parkeergarage ligt direct onder ons kantoorpand, te weten Q-Park CS–New Babylon met een ingang 
vanaf de Prinses Irenestraat en vanaf de Prins Willem-Alexanderweg.

Vanuit richting Utrecht (A12), Rotterdam (A13) en Amsterdam (A4)
• Volg de A12 richting Den Haag/Voorburg
• Neem op de A12 afrit 2 richting Den Haag Centrum/Centraal Station
• Houdt rechts aan bij de stoplichten en rijd rechtdoor de Prins Clauslaan op
• Aan het einde van deze laan links afslaan de Bezuidenhoutseweg op
•  Na 100 meter linksaf slaan de Prinses Irenestraat in. De ingang van de parkeergarage Q-Park CS New-Babylon bevindt 

zich hier

Vanuit richting Amsterdam (A4)/Wassenaar (N44)
• Volg de Benoordenhoutseweg
• Sorteer links voor richting Utrecht (A12) / P Centraal Station
• Ga NIET de Utrechtsebaan op maar blijf rechts rijden op de ventweg
• Ga bij de stoplichten rechts
• De parkeergarage bevindt zich na 100 meter links in de Prinses Irenestraat

Looproute vanuit parkeergarage Q-park
Neem de lift naar de 2e etage. Wanneer u de lift uitstapt naar links, loopt u recht tegen de ingang van ons kantoor aan.


