
 
Lange Vijverberg 9B  
2513 AC Den Haag 
Tel: (+31) 085 – 303 2750 
 
Openingstijden:  
maandag t/m vrijdag van 
09.00 - 17.30 uur 
 
 

 

 
Vanuit Utrecht/Amsterdam/Rotterdam: 
Je rijdt op de A4 en volgt op het knooppunt Prins Clausplein 
de A12 richting Den Haag (Utrechtse Baan). Aan het eind 
van de Utrechtse Baan ga je linksaf de Zuid-Hollandlaan in. 
Bij de verkeerslichten ga je linksaf de Koningskade op. Bij het 
volgende verkeerslicht ga je rechtsaf het Korte Voorhout in. Je 
volgt de weg totdat je bent aangekomen op de Lange 
Vijverberg. YoungCapital is gevestigd aan de Lange 
Vijverberg nummer 9B. Je drukt op de bovenste bel. Bij 
binnenkomst neem je de trap of lift naar de tweede 
verdieping. Bovenaan de trap neem je de rechterdeur.  
 
Vanuit Wassenaar/Leiden: 
Je rijdt via de A44 door Wassenaar en gaat alsmaar 
rechtdoor de Benoordenhoutse weg af richting Den Haag. 
Aan het einde ga je bij de T-splitsing naar links. Bij de 
stoplichten sla je rechtsaf de Koningskade op. Bij het 
volgende verkeerslicht ga je rechtsaf het Korte Voorhout in. Je 
volgt de weg totdat je bent aangekomen op de Lange 
Vijverberg. YoungCapital is gevestigd aan de Lange 

Vijverberg nummer 9B. Je drukt op de bovenste bel. Bij 
binnenkomst neem je de trap of lift naar de tweede 

verdieping. Boven aan de trap neem je de rechterdeur. 
 
 

 
Vanaf station Hollands Spoor neem je tramlijn 1 richting 
Scheveningen, halte Kneuterdijk (8 minuten). Vanaf station 
Den Haag CS neem je tramlijn 16 (richting Moerwijk) of 
tramlijn 17 (richting Statenkwartier), halte Buitenhof (3 
minuten). YoungCapital is gevestigd aan de Lange Vijverberg 
nummer 9B. Je drukt op de bovenste bel. Bij binnenkomst 
neem je de trap of lift naar de tweede verdieping. Bovenaan 
de trap neem je de rechterdeur. 
 

Vanuit het Centraal Station schuin links oversteken. 
“Koekamp” volgen (Koningskade), bij de stoplichten bij 
Maliepaviljoen links de brug over, dit is het Korte Voorhout, 
deze loopt over in het Toernooiveld. Steek rechtdoor de straat 
over en je bent op de Lange Vijverberg. YoungCapital is 
gevestigd aan de Lange Vijverberg nummer 9B. Je drukt op 
de bovenste bel. Bij binnenkomst neem je de trap of lift naar 
de tweede verdieping. Bovenaan de trap neem je de 
rechterdeur. 


