
Met Parkmobile parkeert en betaalt u slim en voordelig via uw mobiele telefoon. Dit 
kan door middel van bellen, sms of via de #1 Parkeer App; Parkmobile. U opent de App. 
Op basis van uw gps-locatie krijgt u een parkeersuggestie en met één druk op de knop 
start u uw parkeertijd. Bij vertrek stopt u de parkeertijd weer net zo eenvoudig. 

Start net als vele anderen direct met het besparen op uw parkeerkosten. Word 
vandaag nog gratis klant parkmobile.nl/zakelijk.

GEMAK: BELLEN, SMS 
OF PARKMOBILE APP

MEER INFORMATIE
Mobiel parkeren van Parkmobile maakt zakendoen een stuk eenvoudiger 
en rustgevender. Word nu gratis klant via parkmobile.nl/zakelijk en start 
direct met slim en eerlijk parkeren. 
Wilt u een specialist spreken?  Mail naar sales@parkmobile.nl. 

PARKING
MADE 
SIMPLE

SLIM PARKEERBEHEER VOOR BEDRIJVEN

BESPAAR TOT WEL 20 PROCENT 
OP UW PARKEERKOSTEN

PARKMOBILE, DE NUMMER 1 PARKEER APP! 
KASSA TV OORDEELT: ‘BESTE EN VOORDELIGSTE 
PARKEERAPP’.

WWW.PARKMOBILE.NL/ZAKELIJK

@ClipitNL

@parkmobilenl Wat een 
goede service van jullie, 
worden we blij van!

@BASSolutions

@parkmobilenl echte aanrader. 
Wij gebruiken de app al tijden. 
Super handig! @RobvanArnhem

Voor mijn volgers en lieve 
collega’s die veel onderweg 
zijn gebruik @parkmobilenl 
www.parkmobile.nl #parkeren 
#geenboetes #tip



OP STRAAT, ZO HANDIG!
U, en uw collega’s, starten en stoppen de parkeertijd eenvoudig via de 
mobiele telefoon. Geen ongemak bij de parkeermeter of voorschieten van 
parkeerkosten. Eén maandelijkse btw-factuur voor uw bedrijf vervangt al uw 
losse parkeerbonnetjes. 

HOE WERKT MOBIEL PARKEREN

VOORDEEL EN EENVOUD
Met Parkmobile profiteren uw bedrijf en medewerkers van enkele prachtige 
voordelen. Of u nu zzp’er bent of bij een multinational werkt, uw administratie 
gaat sneller en makkelijker. In plaats van zorgen om de parkeermeter of parkeer-
boetes kunt u zich volledig focussen op uw werk! 

DIRECTE BESPARING OP UW PARKEERKOSTEN
Uit onderzoek is gebleken dat een automobilist gemiddeld 20 procent te veel parkeergeld 

betaalt op straat, omdat hij van te voren de parkeertijd moet inschatten. Met Parkmobile 

stopt u de parkeeractie bij vertrek. Zo betaalt u alleen voor de werkelijk geparkeerde tijd. 

PARKEERBOETES ZIJN VERLEDEN TIJD
Net te laat terug bij uw auto? Het gevolg: een peperdure parkeerboete. Met Parkmobile 

voorkomt u vervelende parkeerboetes. U heeft tenslotte altijd voldoende parkeertijd, 

want u stopt de parkeertijd pas bij terugkomst bij uw auto. 

ÉÉN FACTUUR VERVANGT LOSSE BONNETJES
Voorkom dat uw administratie maandelijks talloze losse parkeerbonnetjes moet 

verwerken. Bij Parkmobile ontvangt u maandelijks online een gedetailleerde 

factuur inclusief btw-specificatie. Zo heeft u nooit meer ongemakken met losse 

parkeerbonnetjes.

VOLLEDIGE FOCUS OP HET WERK
Uit onderzoek is gebleken dat een automobilist gemiddeld 9 minuten bezig is met 

het bemachtigen van een parkeerkaartje. Een parkeeractie starten en stoppen via de 

mobiele telefoon duurt minder dan een minuut. Zo bespaart u kostbare tijd. 

MEERDERE GEBRUIKERS PER AUTO
Worden bedrijfsauto’s door meerdere medewerkers gebruikt? U kunt niet één, niet twee, 

maar zoveel gebruikers als u wilt koppelen aan uw auto’s. 

GEEN LANGE WACHTRIJEN VOOR DE PARKEERMETER
Ongemakken bij de parkeermeter zijn voorgoed verleden tijd! Nooit meer gedoe met muntgeld of 

uw kenteken invoeren op onbegrijpelijke parkeerautomaten.

MKB: VOLLEDIGE CONTROLE EN INZAGE
Parkmobile biedt u handige en slimme beheertools. Via de beveiligde omgeving op parkmobile.nl 

heeft u ieder moment van de dag zelf online inzage in uw parkeerzaken. Zo kunt u snel de kosten 

bekijken van een specifiek voertuig, werknemer of van een gehele afdeling.

ZZP’ER: MET DE APP ALLES VOOR ELKAAR
Met Parkmobile heeft u als ondernemer voldoende aan onze App. U start en stopt uw parkeertijd, 

wijzigt of voegt net zo eenvoudig een kenteken toe en u heeft inzage in uw parkeerhistorie. Uw 

factuur staat maandelijks online en in de App voor u klaar. Wel zo slim en handig. 

UW BEZOEK NIET OP KOSTEN JAGEN
Met Parkmobile kunt u eenvoudig voor uw bezoek de parkeerkosten betalen of voorschieten. Zo 

hoeft uw bezoek halverwege de afspraak niet de parkeermeter bij te vullen.

VLIEGVELD PARKEREN
Parkmobile biedt u diverse mogelijkheden om bij het vliegveld te 

parkeren. Direct bij het vliegveld of u maakt 

gebruik van onze shuttle service die u bij uw 

vertrekhal afzet en ophaalt. Een slimme start 

van uw zakenreis.   

EUROPEES PARKEREN
Met uw Parkmobile account betaalt u uw 

parkeerkosten in binnen- en buitenland. 

Bijvoorbeeld ook slim en voordelig parkeren in 

Belgische steden.

U parkeert uw auto. U start uw parkeertijd door uw locatie 

door te geven via de Parkmobile App, sms, bellen of mobiel 

internet. Parkeerlocaties staan ook op de parkeerautomaat.

De parkeercontroleur ziet aan uw kenteken of u betaald 

geparkeerd staat. U hoeft zich niet meer druk te maken 

over de parkeermeter.

 Bij vertrek stopt u uw parkeertijd via uw favoriete 

methode. Parkmobile rekent maandelijks met u af via 

automatische incasso of creditcard. U ontvangt een 

detailfactuur met btw-specificatie.
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BIJ GARAGES, ZO SLIM!
Met Parkmobile parkeert u ook slim en eerlijk in steeds meer aangesloten 
parkeergarages door heel Nederland. Zo staat uw werknemer niet meer in de rij bij 
de betaalautomaat en heeft hij, net als u, geen ongemak meer met bonnetjes. 

HOE WERKT GARAGE PARKEREN
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Bij het inrijden van de garage wordt uw kenteken herkend 

en gaat de slagboom automatisch voor u open. Wordt uw 

kenteken niet herkend, dan opent u de slagboom met uw 

Parkmobile Token.* 

De slagboom opent bij vertrek automatisch door uw 

herkenning van uw kenteken of u houdt de Parkmobile 

Token tegen de lezer. Daarna vervolgt u uw weg. 

Indien gewenst ontvangt u van Parkmobile een sms-bericht 

met informatie over uw parkeeractie. De parkeerkosten 

worden maandelijks via de Parkmobile factuur afgerekend.  

*U dient te beschikken over een Parkmobile Token in het geval 

uw kenteken bij de slagboom niet wordt herkend of om een 

eventuele toegangsdeur van de garage te openen. Informatie: 

parkmobile.nl/garage.BESPAAR TIJD EN 
VOORKOM BOETES


