
Routebeschrijving vanaf Den Haag 
Centraal Station naar New Babylon 
Meeting Center

1. Verlaat het station aan de zijde van 
perrons 9-10 en de Albert Heijn To Go.

2. Wanneer u Den Haag Centraal uit bent, 
treft u het gebouw “New Babylon” aan uw 
linkerhand.

3. Na 200 meter loopt u het gebouw in bij de 
Ingang Offices 21-50.

4. Zodra u in het gebouw bent pakt u de lift 
of trap naar de 2e etage.

5. Eenmaal aangekomen op de 2e etage gaat 
u links de gang in.

6. Na ongeveer 30 meter vindt u een 
informatiebord met alle zalen en 
bijeenkomsten. Voor een bijeenkomst op 
de 2e etage loopt u 10 meter rechtdoor en 
gaat u links het Meeting Center in. Indien u 
een bijeenkomst op de 3e etage heeft gaat 
u bij de informatieborden links naar de 
liften.

7. Bijeenkomsten 3e etage: aan uw 
rechterhand treft u de liften naar de 3e

etage.

Op de 2e etage bevindt zich onze receptie, voor 
vragen kunt u hier terecht.
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Routebeschrijving vanaf de 
Bezuidenhoutseweg naar New 
Babylon Meeting Center

1. Aan de Bezuidenhoutseweg treft u naast 
het “Babylon Hotel Den Haag” een ingang.

2. Ingang gebouw “New Babylon”.
3. Eenmaal binnen, ziet u rechts de roltrap 

naar de 1e en 2e etage. 
4. Neem de roltrap naar de 2e etage. U volgt 

het bordje Receptie offices.
5. Op de 1e etage treft u na 2 keer rechts te 

zijn gegaan de roltrap naar de 2e etage. 
6. Aangekomen op de 2e etage bevinden zich 

aan uw rechterhand de zalen van de 2e

etage. Ongeveer 30 meter verder treft u 
achter de publicatieborden de ingang naar 
de liften voor de 3e etage. 

7. Bijeenkomsten 3e etage: aan uw 
rechterhand treft u de liften naar de 3e

etage.

Op de 2e etage bevindt zich onze receptie, voor 
vragen kunt u hier terecht.
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