
Gardens Business Centre New Babylon specialiseert zich in fris zakelijke kantoorplekken en vergaderzalen in een 

inspirerende omgeving. De loca� e zorgt voor een volledig ingerichte kantoorruimte in het hart van Den Haag, pal naast 

het sta� on en nabij de A12. De hoogwaardige kantoorruimtes bieden full-service, zodat jij je in alle rust en ruimte op 

jouw bedrijf kan richten. In hetzelfde pand tref je ook fl exibele vergaderzalen, die je  als huurder tegen gereduceerd tarief 

gebruikt. We creëren een frisse werkomgeving waarbij huurders en gasten volledig gefaciliteerd worden binnen een 

community van gelijkwaardige (interna� onale) mede ondernemers.

Kantoorruimtes met 
vergaderzalen
Kies een kantoorruimte op maat op de vierde etage van het 

prach� ge New Babylon, of een kantoorruimte met geavanceerde 

luxe mogelijkheden op de tweede etage. Rondom Gardens 

Business Centre New Babylon zijn alle voorzieningen binnen 

handbereik. Van diverse winkels en een supermarkt op de 

begane grond, tot een gloednieuwe sportschool. 

The Lounge
The Lounge is de ideale loca� e voor 

een exclusieve lunch of uitgebreide 

borrel in het centrum van Den 

Haag. Middenin het bruisende The 

Hague Conference Centre maakt 

onze keukenbrigade een select 

aanbod van de lekkerste gerechten.

Bereikbaarheid
Het gebrouw New Babylon is 

uitstekend bereikbaar: direct naast 

Den Haag Centraal, bij Utrechtsebaan 

en nabij de A12. Meerwaarde is 

de centrale ligging, waardoor alle 

gewenste voorzieningen binnen 

handbereik zijn. Het pand biedt 

bovendien ook 1250 parkeerplekken bij 

Q-Park CS New Babylon en een hotel. 
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Ook in onze groep:

Waarom Gardens Business Centres?
Wij creëren een frisse werkomgeving waarbij huurders en gasten volledig gefaciliteerd worden. Je ontvangt een persoonsgebonden 

toegangspas, waarmee je 24/7 toegang hebt. Daarnaast is het mogelijk gebruik te maken van een gezamenlijke printer en scanner en is er 

altijd verse bonenko�  e en thee met wat lekkers. Uiteraard voorzien we je ook van onbeperkt Wi-Fi. Alles voor een optimale werksfeer, 

zodat jij je volledig kan focussen op jouw bedrijf. 

4de etage

2de etage

Contact
+31(0) 70 20 51 250

newbabylon@gardensbusinesscentres.nl 

www.gardensbusinesscentres.nl

Anna van Buerenplein 41, 2595 DA Den Haag


