
Bezuidenhoutseweg 65-146, ’s-Gravenhage 
ZEER EXCLUSIEF PENTHOUSE MET EEN UNIEK, WEIDS UITZICHT!





 Bezuidenhoutseweg 65-146, ’s-Gravenhage

Vraagprijs: € 2.395.000 k.k. 

       
       
       

Dit - onder architectuur afgewerkte - penthouse bevindt zich op de 29e en 30e etage van het 
prestigieuze gebouw ‘New Babylon’. Naast een ongekende, indrukwekkende woonruimte (circa 331 
m2) heeft het appartement 80 m2 buitenruimte. Het penthouse kijkt over het Malieveld, het oude 
Den Haag, het Haagse Bos tot aan de zee. Bij helder weer ziet u IJmuiden en de indrukwekkende 
skyline van Rotterdam. Bij avond waant u zich midden in Monaco. 
 
Parkeren doet u op één van de twee eigen parkeerplaatsen in de overdekte, beveiligde garage 
onder het complex.  

U komt het gebouw binnen in de representatieve ontvangstlobby. Een servicemanager is aanwezig 
op werkdagen van 8:00-21:00 uur. Met een lift bereikt u de 29e verdieping. U betreedt het 
penthouse en komt binnen in de stijlvolle ontvangsthal.  

“…Wanneer stijl en klasse belangrijk voor u zijn…” 





U betreedt het penthouse en komt binnen in de stijlvolle ontvangsthal. Achter mooie, 
hoge deuren bevinden zich de garderoberuimte, de berging en de wasruimte. De 
ontvangsthal geeft toegang tot de woonruimte, het luxe gastentoilet en - via de vaste 
trap – tot de verdieping.  

De woonruimte is meer dan riant. De ruimte is verdeeld in een zitkamer annex open  
keuken annex eetkamer. In werkelijk alles is het hoge afwerkingsniveau direct zichtbaar: 
de vloeren, de wanden, de Bod’or deuren en roomdividers, de op maat gemaakte 
kasten, de zijden gordijnen, de verlichting en de apparatuur. Spectaculair is het uitzicht 
door de grote raampartijen aan 3 kanten van de ruimte.  

De ruime zitkamer is heerlijk licht. Een brede gel-haard zorgt voor extra sfeer tijdens 
donkere dagen. De vloerverwarming/-koeling zorgt voor een comfortabel binnenklimaat. 
Schuifdeuren geven toegang tot een terras. De zitkamer gaat over in de open keuken. 

De eetkeuken heeft een kookeiland, veel bergruimte in kasten en laden en alle denkbare 
inbouwapparatuur (waaronder een koffiemachine, een stoomoven, een oven, een 
vaatwasser, een Quooker en een extra brede koelkast met ijsblokjesmachine). De 
apparatuur is van Miele of Kitchenaid. Mooi is de combinatie van donkere en lichte 
materialen. Een heerlijke plek om te koken en te genieten van het uitzicht. 



Keuken en eetkamer zijn transparant van elkaar gescheiden. De bijzonder sfeervolle 
eetkamer is voorzien van een bar met 2 wijnkasten. Ook hier is een gel-haard 
toegepast. 

Vanuit de woonkamer geven mooie, openslaande deuren toegang tot de werkkamer. 
Deze kamer heeft een op maat gemaakte kastenwand. Mooi is de stijlvolle, visgraat 
parketvloer. 

Vanuit de eetkamer bereikt u de gastenkamer. Deze heeft vaste kasten en een eigen 
badkamer met een inloopdouche, een toilet en een wastafelmeubel.  

“…Alleen de meest luxe materialen zijn toegepast…” 

Een bordestrap voert langs een grote raampartij naar de bovengelegen etage. U 
bevindt zich vervolgens in de hal annex dressing room met veel, bijzonder mooie, op 
maat gemaakte kasten.  

Vanuit deze centrale ruimte gaat u via met leer afgewerkte, openslaande deuren naar 
de royale master bedroom. Ook hier bevindt zich een grote kastenwand. 





Naast de master bedroom ligt de bijzonder ruime master badkamer. Deze is 
voorzien van een extra breed, natuurstenen meubel met dubbele wastafel, 
een vrijstaand ligbad, een hele ruime inloopdouche en een separaat toilet.  

De afwerking van alle sanitair in het penthouse is bijzonder luxueus en stijlvol. 
De mooiste materialen zijn toegepast: natuurstenen wand- en vloertegels, 
wengé houten scheidingswanden en hoogwaardig sanitair. 

Vanuit de hal annex dressing room geeft een schuifpui toegang tot een 
groots (deels overdekt) terras van circa 70 m2. Hier kunt u genieten van een 
spectaculair panoramisch uitzicht over stad, bos en zee. De terrassen zijn 
stijlvol afgewerkt met composiet vloerdelen. 





Wat kunt u verder nog verwachten? 
- Grote privé berging (circa 24 m2) direct naast uw   
 eigen parkeerplaatsen in de afgesloten parkeergarage; 
- Op afstand bedienbare zonwering in de woonvertrekken; 
-  Zeer energiezuinig complex met HR++ isolatieglas en  
 vloerverwarming/-koeling; 
-  Duurzame centrale energievoorziening middels warmte- 
 en koudeopslag; 
- Voldoende parkeergelegenheid voor bezoekers in de  
 naastliggende parkeergarage; 
- Het penthouse is geheel voorzien van (dimbare)   
 inbouwverlichting;  
-  Video- en sound system; 
- Inclusief stoffering. 

Kernpunten: 
 
- Inhoud:   circa 1003 m2  
- Woonoppervlakte:  circa 331 m2  
- Aantal kamers:  6  
- Terrassen   circa 80 m2  
- Onderhoud:   uitstekend  
- Bouwjaar:   circa 2013

Kortom: Een instap-klaar penthouse met fenomenaal uitzicht en alle 
voorzieningen naast de deur.



English translation

The reception hall provides access to the living area, the luxury 
guest bathroom and - via the stairs - to the upper floor.  

The living space is more than generous. The space can be 
divided into a sitting room bordering the open-plan kitchen 
bordering the dining room. Truly everything displays the high-
quality finishing level: the floors, the walls, the Bod'or doors, and 
room dividers, the custom-made cupboards, the silk curtains, the 
lighting, and the equipment. The view through the large windows 
on three sides of the space is truly spectacular.  

The spacious sitting room is wonderfully light. A broad gel 
fireplace provides a little extra ambiance during the dark winter 
days. The floor heating/cooling creates a comfortable indoor 
climate. Sliding doors open up to a terrace. The sitting room 
borders the open-plan kitchen. 

The kitchen with dining area has a cooking island, lots of space in 
cupboards and drawers and all conceivable built-in equipment 
(including a coffeemaker, a steam oven, an oven, a dishwasher, a 
Quooker, and an extra large refrigerator with ice cube maker). 
The equipment is from the brands Miele or Kitchenaid. The 
combination of dark and light materials is stunning. A wonderful 
place to cook and enjoy the view. 

This penthouse - finished under architecture - is situated on the 
30th and 31st floor of the prestigious 'New Babylon' building. In 
addition to an impressive amount of living space (approximately 
331 m2), this apartment has an outdoor space of 80 m2. The 
penthouse overlooks the Malieveld, the old The Hague, the 
Hague Forest all the way to the sea. When the weather is clear, 
you can see IJmuiden and the impressive skyline of Rotterdam. 
At night, you can feel like you're in Monaco. 

The 'New Babylon' building is situated right in the middle of the 
new cosmopolitan The Hague with stores, restaurants, a 1500 m2 
fitness building (soon), public transportation, and the city center 
of the Hague in walking distance. The train station is located next 
to the building and will take you to Schiphol Airport within 30 
minutes. The highway towards The Hague Airport, Amsterdam, 
Rotterdam, and Utrecht can be reached within just a few minutes. 

You can park your car in one of the two private parking spaces in 
the covered, secured garage below the building.  

“…If style and class matter to you…” 

You enter the building in the representative reception lobby. A 
service manager is present on working days from 8 A.M. to 9 
P.M.. An elevators takes you to the 30th floor. You enter the 
penthouse and find yourself in the stylish reception hall. Behind 
beautiful, high doors are the cloakroom, the storage area, and 
the laundry room. 



Kitchen and dining room are separated transparently. The 
particularly atmospheric dining room is equipped with a bar with 
two wine cabinets. You can find a gel fireplace here as well. 

From the living room, the beautiful French doors provide access 
to the study. This room has a customized wall with cupboards. 
The stylish, herringbone parquet flooring is amazing. 

You reach the guest room from the dining room. This has built-in 
closets and its own bathroom with walk-in shower, a toilet, and a 
washbasin.  

“…Only the most luxury materials have been used…” 

A broad stairway runs by tall windows to the upper floor. You will 
subsequently find yourself in the hall and dressing room with a 
lot of, particularly beautiful, custom-made closets.  

From this central space, you go through the French doors 
finished with leather to the lavish master bedroom. Here too are 
built-in closets. 

Next to the master bedroom lies the particularly spacious master 
bathroom. This bathroom is outfitted with an extra wide, natural 
stone washbasin with double sink, a free-standing bath tub, a 
very spacious walk-in shower, and a separate toilet. The finishing 
of the bathrooms in the penthouse is particularly luxurious and 
stylish. The finest materials have been applied: natural stone wall 
and floor tiles, wengé wooden partition walls, and high-quality 
facilities. 

From the hall and dressing room, sliding doors provide access to 
a large (partly covered) terrace of approximately 70 m2. Here, 
you can enjoy a spectacular panoramic view of the city, forest, 
and sea. The terraces have a stylish finish with composite floor 
parts. 



Key points: 
 
- Volume:   approx. 1003 m3  
- Living space:   approx. 331 m2 
- Terraces:   approx. 80 m2  
- Number of rooms:  6  
- Maintenance:  excellent  
- Year of construction: approx. 2013

What else can you expect? 
-  Large private storage (approximately 24 m2) directly next 
 to your own parking spaces in the secured parking  
 garage 
- Remotely controlled blinds in the living spaces; 
- Highly energy-efficient complex with HR++ insulation  
 glass and floor heating/cooling; 
- Sustainable central energy provision by means of thermal 
 storage;       
- Sufficient parking facilities for visitors in the adjacent  
 parking garage; 
- The penthouse is fully equipped with (dimmable) built-in  
 lighting;          
- Video and sound system; 

In short: A penthouse with phenomenal views and all facilities close by, 
ready to live in!



Omgeving

Het gebouw ‘New Babylon’ staat midden in het nieuwe 
kosmopolitische Den Haag met op loopafstand winkels, 
restaurants, 1500 m2 fitness (binnenkort), openbaar vervoer en 
de binnenstad van Den Haag. Het NS station ligt naast het 
gebouw en brengt u binnen 30 minuten naar Schiphol Airport. 
De snelweg richting The Hague Airport, Amsterdam, Rotterdam 
en Utrecht is binnen enkele minuten te bereiken. 

 
 
 



Plattegrond 29e etage 



Plattegrond 30e etage





Tot slot: 

De door Spirit Vastgoed en verkoper verstrekte vrijblijvende informatie dient uitsluitend gezien te worden als een uitnodiging tot nader overleg of tot het uitbrengen van een 
bod. 

Hoewel deze informatie met zorg is samengesteld, wordt noch door Spirit Vastgoed, noch door diens opdrachtgever ingestaan c.q. aansprakelijkheid aanvaard voor de juistheid dan 
wel volledigheid van de verstrekte of vermelde gegevens. Deze informatie is een globale beschrijving van het hierbij aangeboden huis. Het ontslaat de koper derhalve niet van zijn/

haar onderzoeksplicht (een eventuele bouwkundige keuring, inzage in het bestemmingsplan en kadaster, etc.). Op verzoek geven wij u inzage in de door  verkoper ingevulde 
vragenlijst alsmede het eigendomsbewijs zodat u volledig op de hoogte bent van hetgeen de verkoper over zijn/haar huis weet. 

De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de 
gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren 

van de meting. 

Algemene verkoopcondities: 

Koper is ermee bekend dat binnen 4 weken na ondertekening van de koopakte een waarborgsom of onherroepelijke bankgarantie, ter grootte van 10% van de koopsom, gesteld 
dient te worden op rekening van de aangewezen notaris. 

Indien er ontbindende- of opschortende voorwaarden bij de onderhandelingen afgesproken zijn, dan worden deze in de koopakte opgenomen. De termijn voor het voorbehoud 
van financiering is 4 weken.  

De keuze van de notaris ligt bij de koper, mits deze zich in de regio Haaglanden bevindt. Indien genoemde notaris voor royementskosten aan verkoper meer in rekening brengt dan 
de gebruikelijke EUR 175,- (incl. BTW) per doorhaling, dan komen de meerkosten voor rekening van koper. 

Onze aanbieding is ‘kosten koper’, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld. Voor een nadere uitleg van deze term zie onze website www.spirit-vastgoed.nl. 

Al onze werkzaamheden worden verricht overeenkomstig de actuele voorwaarden vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Deze zijn gedeponeerd bij de 
KvK Utrecht en worden op verzoek verstrekt. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat  in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt 

uitbetaald.  

http://www.spirit-vastgoed.nl
http://www.spirit-vastgoed.nl

