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Tab 1

Contractmanagement

Het uitvoeren van uw parkeertaak is een veelzijdige
uitdaging. U werkt hiervoor samen met leveranciers en
adviseurs. Zo sluit u bijvoorbeeld contracten af voor
het onderhoud van technische installaties en systemen.
Dát verandert niet als u lid bent van ParkeerService.
Met één verschil: u kunt het contractmanagement
volledig aan ParkeerService overlaten.

•

Geen omkijken meer naar contracten en
bijbehorende operationele zaken

•

Controle van contractuele verplichtingen

•

Duidelijke voortgangsrapportages
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Contractmanagement

Samen met leveranciers

De teamleiders

U blijft als gemeente de contractpartij voor derden.
Wij gaan de contracten dus niet zelf aan. Eventuele
contracten of diensten vanuit de coöperatie worden
collectief bewaakt.
ParkeerService voert als gedelegeerd opdrachtgever
voor u het contractmanagement uit. Zo controleren
we of leveranciers aan hun verplichtingen voldoen.
Een goed voorbeeld is het onderhoud van installaties
in parkeergarages (van brandmelding en CO/LPG
tot ventilatie en camerabewaking). Wij plannen
het onderhoud zoals dat in het kader van de
onderhoudscontracten uitgevoerd moet worden.

Contractmanagement is een taak van onze
teamleiders. Wij berekenen hun uren aan u door.
Van elk contractjaar ontvangt u hiervan vooraf een
urenraming.
De teamleiders beschikken over de vereiste
competenties. Zij denken en werken op MBO-niveau.
Zij beschikken over een verklaring van goed gedrag.
De teamleiders hebben trainingen EHBO/BHV gevolgd
en zijn in het bezit van het certificaat Automatische
Externe Defibrillator (AED). Zij hebben ervaring met
projectmatig werken en zijn bedreven in het opstellen
van rapporten. Vanzelfsprekend hebben zij voldoende
kennis van parkeerapparatuur.
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Projectmanagement en advies

Als gemeente staat u voor de uitdaging om op
professionele wijze invulling te (blijven) geven aan
parkeermanagement. Misschien worstelt u met
vraagstukken op het gebied van capaciteit, misschien
staat u voor grote investeringen in accommodaties.
Voor welke uitdaging u ook staat, u kunt een beroep
doen op de projectmanagers en adviseurs van
ParkeerService. Zij ondersteunen u met specifieke
kennis en ervaring.

•

Ervaren adviseurs en projectmanagers met
expertise op het gebied van parkeermanagement

•

Weloverwogen en goed onderbouwde keuzes/
beslissingen dankzij inhoudelijke adviezen

•

Gestroomlijnde projecten dankzij krachtig
projectmanagement

10.01.20.01

Projectmanagement en advies

Advies en begeleiding

Voorwaarden

De adviseurs en projectmanagers van ParkeerService
ondersteunen en begeleiden u bij verschillende
aspecten van parkeermanagement. U kunt denken aan:
• beleidsadviezen
• beheeradviezen
• uitvoeringsadviezen
• bestekken en aanbestedingen
• exploitatie
De specialisten van ParkeerService die u ondersteunen,
hebben veel ervaring. Zij werken en denken op HBOniveau.

U kunt de adviseurs en projectmanagers tegen
gunstige tarieven inhuren. U betaalt per uur, waarbij
ook de reistijd als werktijd wordt gezien. Onze
medewerkers beschikken over een laptop, telefoon en
eigen vervoer. Wekelijks leggen wij ter goedkeuring
een urenverantwoording aan u voor.

Maakt parkeren makkelijker!

Communicatie

Veel parkeerders en vergunninghouders hebben
vragen. Vragen over de regelgeving, vragen over het
gebruik van een vergunning. U vindt het belangrijk
hen adequaat en klantvriendelijk van dienst te zijn. In
dat opzicht verwachten burgers ook steeds meer van
u. Tegelijk realiseert u zich dat dit hoge eisen stelt aan
uw Front Office. Wie gaat specifieke vragen over het
parkeren beantwoorden? U kunt deze communicatie
volledig uitbesteden aan ParkeerService.

•

Snelle afhandeling van vragen over beheer, beleid,
advies en handhaving

•

Klantgerichte communicatie

•

Klanten hebben direct contact met een specialist

•

Geen onnodige belasting van uw eigen organisatie

10.01.30.01

Communicatie
Communicatie
Belanghebbenden kunnen ParkeerService benaderen
met al hun vragen over beheer, beleid, advies en
handhaving. Dat kan via de website, schriftelijk, per
mail, telefonisch of per fax.
De medewerkers van de Back Office handelen de
binnengekomen vragen af.
We streven ernaar klanten zoveel mogelijk direct
antwoord te geven. Waar nodig, verwijzen wij klanten
door.
Om een consistente kwaliteit te waarborgen, hanteren
we werkbeschrijvingen voor de communicatie met uw
klanten.

Capaciteit

Servicelevel

ParkeerService berekent de capaciteit van de Back
Office die de communicatie voor u vereist. Daar
hebben we een aantal heldere vuistregels voor:
• De uitgifte van vergunningen (zoals jaarvergunningen, jaarontheffingen, bezoekersjaar- of dagvergunningen) brengt communicatie met zich mee.
Uitgangspunt: per 1000 vergunningen 1 uur Back
Office per week.
• Voor Gehandicaptenparkeerkaarten is het uitgangspunt per 100 aanvragen 0,5 uur Back Office
per week.
• Naheffingsaanslagen leveren veel klantcontacten
op. Uiteindelijk dient 10 procent van de ontvangers van een naheffingsaanslag bezwaar in.
Uitgangspunt: 30 minuten Back Office per 3000
uitgeschreven naheffingsaanslagen.

ParkeerService garandeert het volgende servicelevel:
• Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van
9.00 tot 16.00 uur.
• Binnen een werkdag reactie op vragen die tijdens
kantooruren binnenkomen.
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Geldmanagement
betaald parkeren

Parkeergeld incasseert u op verschillende manieren. Op
parkeerterreinen, parkeerplaatsen en in parkeergarages
betalen parkeerders met munten,biljetten, passen of
elektronische betaalmiddelen. ParkeerService zorgt
ervoor dat parkeergeld daadwerkelijk inkomsten
worden. Wij legen de automaten periodiek en storten
het geld af op de bank.

•

Professioneel geldmanagement voor chartaal en
giraal geld

•

Betrouwbare periodieke leging van parkeer- en
betaalautomaten en parkeermeters

•

Transparante bijbehorende financiële administratie

10.01.40.01

Geldmanagement
betaald parkeren
Verwerking chartaal en giraal geld
ParkeerService leegt met vaste frequentie de parkeerautomaten, betaalautomaten en parkeermeters.
Bepalend voor de frequentie is de intensiteit waarmee
de betaalsystemen gebruikt worden. Storingen of calamiteiten rond de betaalsystemen melden we meteen.
We wisselen muntgeldcassettes en transporteren het
geld naar de bank. De parkeergelden worden afgestort

op één van uw bankrekeningen. Dat geldt ook voor
de girale geldverwerking. Wij verwerken de pin- en
chipbetalingen.

Inzicht in geldstromen
In de financiële administratie leggen we vast welke
bedragen u zou moeten ontvangen en welke bedragen
u daadwerkelijk ontvangt op de bankrekening. Periodiek
rapporteren we dit aan u. Bovendien krijgt u jaarlijks
een accountantsverklaring van ons. De kosten hiervoor
worden separaat in rekening gebracht. We hechten
waarde aan betrouwbare financiële verslaglegging.
Naast deze rapportages geeft ook ons online geldmanagementsysteem u inzicht. Zo kunt u via internet
de geldstromen per betaalsysteem volgen.

Waardetransport

Service levels

Voor het waardetransport werkt ParkeerService
samen met een zorgvuldig geselecteerd
waardetransportbedrijf. Dit bedrijf toetsen we onder
meer aan de hand van juridische, economische
en technische criteria. Verder toetsen we de
veiligheid, regelgeving, normering en de gehanteerde
standaardprocedures.

• Alle geïncasseerde gelden (muntgeld) worden
binnen twee werkdagen na lediging geteld en
gestort op de derden rekening.
• Wijzigingen in ledigingfrequentie of
automatenaantal worden binnen één werkweek
verwerkt.
• Rapportage wordt uiterlijk tien werkdagen na het
verstrijken van de maand geleverd.
• Accountantsverklaring binnen vier weken na
jaareinde.

Competenties
De medewerkers van de financiële administratie
hebben een relevante MBO-/HBO-opleiding gevolgd.
Ze hebben de nodige kennis en ervaring op het
gebied van financiële administratie. Alle medewerkers
beschikken over een verklaring van goed gedrag.
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Voorwaarden
Om deze service te kunnen bieden, is het belangrijk dat:
• uw parkeersystemen niet verouderd zijn;
• wij toegang tot de systemen hebben;
• er dataverbindingen worden gerealiseerd met onze
Back Office;
• wij beschikken over de TID-nummers,
controlenummers, objectnummers in het
parkeersysteem en de locatiegegevens;
• wij beschikken over de benodigde sleutels;
• u een bankrekening beschikbaar stelt voor het
storten van de parkeergelden;
• wij deze rekening beheren en administreren.

Marketing achterafbetaald
parkeren

Comfortabel parkeren vergt de nodige investeringen.
Investeringen in parkeeraccommodaties. Investeringen
waar rendement tegenover staat. Als gemeente heeft
u belang bij een gezond rendement. ParkeerService
kan u ondersteunen bij het realiseren hiervan. Onze
aanpak is tweeledig. Enerzijds richten we ons op het
maximaliseren van de opbrengsten, anderzijds op het
minimaliseren van de kosten.

•

Gezond rendement op investeringen in
parkeeraccommodaties

•

Gericht op marketing en kostenbeheersing

•

Totaaloplossing, van plan tot uitvoering
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Marketing achterafbetaald
parkeren
Exploitatiediensten

In een marketingplan leggen we vast hoe u de
opbrengsten kunt maximaliseren. We stellen vast

wie de doelgroep is en wat de eindbestemming van
deze potentiële parkeerders is. Ook brengen we
het productaanbod in beeld, van kortparkeren en
speciaal verhuur tot de diverse abonnementsvormen.
In het marketingplan gaan we na of de
parkeeraccommodaties aansluiten op de behoefte van
de doelgroep. Ook beoordelen we uw tariefstrategie:
wanneer en voor wie worden welke tarieven
gehanteerd? Welke tariefacties kunnen eventueel
ingezet worden? Tenslotte doen we een voorstel voor
de communicatie met de doelgroep.
Voor het uitvoeren van het marketingplan beschikken
we over een groot aantal communicatie-instrumenten,
zoals huisstijl, flyers, infoborden, reclame etc.

Kostenbeheersing

Servicelevels

Om de kosten te minimaliseren, stellen we een
beheersplan op. Daarin gaan we onder meer in op de
bezetting van het beheer (op locatie en op afstand),
de tarieven en tijden, contractenbeheer, kortlopend
en meerjarig onderhoud, financiële administratie,
begrotingen en rapportages.

ParkeerService voert het geaccordeerde marketingplan
en beheersplan uit. Het vastgoed blijft te allen tijde
eigendom van de gemeente. De exploitatieresultaten
komen ten goede aan de gemeente. ParkeerService
ontvangt een vergoeding voor de bestede uren aan het
opstellen van plannen en de feitelijke uitvoering.

ParkeerService heeft veel ervaring op het gebied van
de exploitatie van parkeergarages en –terreinen.
Binnen de door u vastgestelde kaders, zoals
tarieven en openingstijden, realiseren we een
maximaal financieel resultaat. Dit doen we met
gerichte marketing en effectieve kostenbeheersing.
Vanzelfsprekend komen de exploitatieresultaten aan
u ten goede. Wij brengen voor onze diensten een
vergoeding in rekening op basis van uurtarief.

Marketing
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Periodieke managementrapportages

U wenst uw parkeermanagement geheel of
gedeeltelijk in regie uit te voeren. Tegelijk wilt u
wel blijven sturen op kosten en kwaliteit. Relevante
managementinformatie is daarom een voorwaarde
voor u. En die levert ParkeerService. We geven
veel aandacht aan het registreren en ontsluiten
van informatie. U ontvangt periodiek kwalitatief
hoogwaardige managementrapportages.

•

Volledig inzicht in de omvang en kwaliteit van de
geleverde diensten

•

Grip op de kosten dankzij periodieke financiële
informatie

•

Rapportage op basis van duidelijke prestatieindicatoren

•

Jaarlijkse controle en goedkeuring van de
rapportages door een accountant
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Periodieke managementrapportages
De rapportage
ParkeerService informeert u over geleverde
diensten. Bovendien ontvangt u periodiek een
managementrapportage. Deze geeft u aan de hand
van prestatie-indicatoren inzicht in:
• bijzonderheden en calamiteiten;
• kengetallen;
• prestaties versus normen;
• analyse van afwijkingen ten opzichte van de
normen;
• verwachting voor de volgende periode(n);

• balans-, Winst- en Verliesrekening;
• analyse van afwijkingen ten opzichte van de
begroting.
Om u inzicht te geven in de gemelde technische
storingen, maken we gebruik van een online
storingsregistratiesysteem. In de rapportagekosten is
het gebruik van dit systeem inbegrepen.
In onderstaande tabel is aangegeven welke rapportage
u bij de verschillende producten en diensten kunt
verwachten.

Omschrijving dienst/product

Rapportage

Contractmanagement

Geen

Projectmanagement en advies

Periodieke projectrapportage

Communicatie

Geen

Geldmanagement betaald parkeren

Omzetrapportages en OGMS

Marketing achterafbetaald parkeren

Geen

Periodieke managementrapportages

Zie producten

Gezamenlijke R&D

Periodieke projectrapportage

Betalingsbereidheidonderzoeken

Periodiek rapport met meetresultaten

Beheer op locatie

Bezettingsgraadoverzicht storingen incidenten

Beheer op afstand

Rapportage over aantallen meldingen per
object, aangevuld met advies voor maatregelen

Technische beheer parkeergerelateerde apparatuur

Aantallen storingen aangevuld met advies
over maatregelen

Technisch beheer straatparkeerapparatuur

Aantallen storingen

Abonnementenbeheer

Omzetrapportages debiteurenbeheer

Verkoopadministratie parkeerkaarten

Omzetrapportages debiteurenbeheer

Online parkeerinformatie

Geen

Uitgifte en beheer van (parkeer)vergunningen

Tijdigheid, aantallen en opbrengsten

Uitgifte en beheer van eenvoudige ontheffingen

Tijdigheid, aantallen en opbrengsten

Uitgifte en beheer gehandicaptenparkeerkaarten

Tijdigheid, aantallen en opbrengsten

Handhaving

Tijdigheid, aantallen en opbrengsten

Het invorderen van naheffingsaanslagen

Aantallen openstaand, aantallen betaald,
status van het proces bij openstaande betaling

Klachtenafhandeling

Aantallen en doorlooptijden

Afhandeling beroepsschriften naheffingsaanslagen

Tijdigheid, aantallen gegrond/ongegrond

Afhandeling bezwaarschriften naheffingsaanslagen parkeerbelasting

Tijdigheid, aantallen gegrond/ongegrond

Afhandeling bezwaarschriften betreffende vergunningaanvragen

Tijdigheid, aantallen gegrond/ongegrond

Huisstijl van ParkeerService

Geen

Communicatie en huisstijl

Geen

Betrouwbaarheid

Voorwaarden

De medewerkers van de financiële administratie
van ParkeerService hebben de nodige opleiding
en ervaring. Dat is de basis van een betrouwbare
verslaglegging. Indien gewenst controleert een
accountant de jaarcijfers en voorziet deze van
een verklaring. Het gaat hierbij vooral om de
betrouwbaarheid van de verstrekte informatie. Als u
dat op prijs stelt, kunnen wij de rapportage ook laten
toetsen op rechtmatigheid.

Voorwaarden voor deze service zijn:
• beheer en administratie van een derdengelden
bankrekening door ParkeerService;
• beheer en administratie van quasi-goederen,
zoals abonnementen en vergunningen, door
ParkeerService;
• toegang tot de primaire
parkeerregistratiesystemen.

Servicelevel
U kunt zelf aangeven of u maandelijks, per kwartaal of
alleen een jaarrapportage wenst te ontvangen.
De laatste periode is inbegrepen in de jaarrapportage
die daarna volgt.
De maandelijkse rapportage ontvang u uiterlijk op de
laatste werkdag van de opvolgende maand.

10.01.60.01

Periodieke managementrapportages
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Gezamenlijke R&D

Als gemeente wilt u uw parkeeroplossingen zo goed
mogelijk afstemmen op de vraag. Misschien wilt
u voor specifieke doelgroepen nieuwe oplossingen
ontwikkelen. Producten of diensten die voor uw
gemeente én voor ParkeerService nieuw zijn. In
dat geval staat u voor de uitdaging om research en
development uit te voeren. Een uitdaging die u kunt
delen met ParkeerService. Ontwikkeling en innovatie
kunt u overlaten aan de centrale afdeling R&D van
ParkeerService.

•

De brede ervaring van ParkeerService met R&D
staat tot uw beschikking

•

Schaalvoordelen maken centrale
productontwikkeling efficiënter

•

De kosten van innovaties worden gespreid over
alle leden die er baat bij hebben

•

Professionele aanpak en projectbeheer vergroten
kans op succesvolle R&D

10.01.70.01

Gezamenlijke R&D
Spreiding van kosten

Toetsing haalbaarheid

Als u een product, dienst of andere oplossing wilt
ontwikkelen, kunt u hiervoor een verzoek indienen
bij ParkeerService. ParkeerService heeft professionals
op het gebied van R&D in huis én beschikt over een
netwerk van waardevolle partners. Uw verzoek wordt
voorgelegd aan de andere leden. Hebben zij ook
belang bij de ontwikkeling, dan kunnen de kosten
gespreid worden. In dat geval wordt de Algemene
LedenVergadering voorgesteld om een deel van het
R&D budget van ParkeerService vrij te maken voor de
ontwikkeling. De gemaakte kosten worden verrekend
met de betrokken leden.
Is de ontwikkeling uitsluitend voor u van belang, dan
draagt u de kosten als opdrachtgever.

Voordat een nieuw product of nieuwe dienst
ontwikkeld en geïntroduceerd wordt, stellen we
business cases op. De business cases maken duidelijk
of een productontwikkeling haalbaar is en wat
eventuele schaalvoordelen zijn. Daarbij horen een
planning en een begroting.

Projectaanpak

Octrooien en patenten

We stellen een projectleider aan die een projectteam
samenstelt. Hierin kunnen ook medewerkers van
deelnemende leden zitting hebben. De projectleider
rapporteert aan ParkeerService en aan de betrokken
leden over tenminste vijf aspecten: geld, organisatie,
kwaliteit, informatie en tijd.

Leidt een ontwikkelingstraject tot producten
of diensten die marktpotentieel hebben, dan
beschermt ParkeerService de innovatie met patenten,
auteursrechten en/of octrooien. Bent u bij de
ontwikkeling betrokken geweest, maar treedt u uit als
lid, dan behoudt ParkeerService alle rechten.
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Betalingsbereidheidonderzoeken

Het aantal naheffingsaanslagen is voor u een
belangrijke indicator van de betalingsbereidheid.
Door een goed parkeerbeleid en controle van het
betaalgedrag, wilt u een optimale betalingsbereidheid
bevorderen. Maar hoe staat het ervoor met de
betalingsbereidheid in uw gemeente? En in hoeverre
doen de parkeercontroleurs zorgvuldig hun werk?
ParkeerService kan het voor u onderzoeken.

•

Betrouwbaar en onafhankelijk onderzoek op straat

•

Inzicht in de betalingsbereidheid

•

Inzicht in de kwaliteit van de parkeercontroleurs

10.01.80.01

Betalingsbereidheidonderzoeken
Maandelijks onderzoek
ParkeerService onderzoekt de betalingsbereidheid
van de parkeerders in uw gemeente. Een onderzoek
dat meteen inzicht geeft in de kwaliteit van uw
parkeercontroleurs. Vier keer per maand voeren we
een steekproef uit in een gebied met betaald parkeren
en parkeren voor vergunninghouders. We selecteren
hiervoor op statistisch onderbouwde wijze tien
straten.Per straat leggen we bij elk bezoek vast het
aantal auto’s:
• met een geldige vergunning;
• met een geldig parkeerkaartje;
• met een Gehandicaptenparkeerkaart/-plaats;
• met een ticket <10 minuten tijdsoverschrijding;
• waarvan de parkeerder een ticket aan het
verkrijgen is (<10 minuten);

• met al opgelegde naheffingsaanslag;
• in overtreding zonder naheffingsaanslag.

Maand- en jaarrapportages

Servicelevel

De onderzoeksresultaten worden vastgelegd en
ondertekend door u en onze parkeercontroleur.
Deze resultaten vormen een basis voor waardevolle
inzichten. Zo ontvangt u maandelijks een rapportage
met samenvattingen voor betaald- en/of vergunningparkeren. Daarbij berekenen we met behulp van een
formule de betalingsbereidheid.
Hiervoor hebben we ook het aantal auto’s nodig en
het aantal auto’s met opgelegde naheffingsaanslag.
Een vergelijkbare rapportage krijgt u ook op jaarbasis.
Op basis van deze rapportages kunt u uw conclusies
trekken en vaststellen waar de betalingsbereidheid (of
de handhaving) extra aandacht behoeft.

ParkeerService garandeert het volgende serviceniveau:
• Vier keer per maand een
betalingsbereidheidsonderzoek.
• Een percentage naheffingsaanslagen dat niet
hoger is dan tien procent.
• Maandelijks een rapportage.
• Jaarlijks een rapportage.
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Voorwaarden
Om deze service te kunnen leveren, moeten we
beschikken over:
• een terminal om de geldigheid van vergunningen
te toetsen;
• complete stratenlijst van het te onderzoeken
gebied;
• overzichtelijke stadskaart van het te onderzoeken
gebied.

Tab 2

Beheer op locatie

Parkeerders waarderen het bijzonder als u
voor een schone, goed onderhouden en veilige
parkeeraccommodatie zorgt. Een parkeergarage of
andere accommodatie waar zij prettig en probleemloos
kunnen parkeren. Om die kwaliteit te waarborgen,
is actief beheer nodig. Beheer op locatie. U kunt dat
uitbesteden aan ParkeerService. Onze professionele
beheerders voeren alle beheerstaken uit op locatie. Van
onderhoud en installatie tot schoonmaak.

•

Vakkundig beheer van installaties en
voorzieningen

•

Altijd een goed onderhouden, veilige en schone
parkeeraccommodatie

•

Inzet van medewerkers met kennis van zaken

•

Klantvriendelijke ondersteuning van parkeerders
met vragen of problemen

10.02.10.01

Beheer op locatie

Activiteitenroosters

Systemen en technische installaties

Samen met u stellen we een activiteitenrooster op.
Daarin leggen we vast welke taken we met welke
frequentie uitvoeren. Periodiek evalueren we dit
rooster. In onze managementrapportage informeren
we u over de voortgang. Onze teamleider is uw
aanspreekpunt.

We beheren en onderhouden parkeersystemen en
technische installaties in parkeergarages. Het kan
gaan om preventief en correctief onderhoud. Waar
nodig sturen wij leveranciers aan. Mochten uw
parkeersystemen nog onder fabrieksgarantie vallen,
dan maken wij hierover concrete afspraken met uw
leverancier. Op deze manier blijven uw garanties van
kracht als wij zorgdragen voor de eerstelijns support.

Persoonlijke controle
Tijdens de dienstrondes die onze garagebeheerders
maken, controleren zij of alles naar behoren werkt.
Apparatuur wordt gecheckt, vervuiling wordt
opgeruimd en het toegangssysteem geïnspecteerd en
waar nodig gecorrigeerd. Het zal de parkeerders niet
ontgaan dat er persoonlijke controles plaatsvinden in
de garage. Ook zij kunnen bij onze beheerders terecht
met praktische vragen of problemen.

Schoonmaak
ParkeerService zorgt voor een representatieve, schone
parkeergarage. Afhankelijk van de aard en omvang
van de schoonmaakwerkzaamheden voeren wij óf een
schoonmaakbedrijf deze uit.

Intercomdiensten
Beschikken uw parkeergarages over
intercomsystemen? Onze medewerkers kunnen de
oproepen beantwoorden. Binnen dertig seconden
krijgt uw klant antwoord. Zowel tijdens als buiten
kantoortijden kunnen wij een snelle reactie
waarborgen met onze dienst ‘beheer op afstand’.

Abonnementenbeheer en speciaal verhuur
Indien u kiest voor onze dienst ‘abonnementbeheer’
kunnen wij u volledig ontzorgen op het gebied van
abonnementen en speciaal verhuur.

Competenties

Voorwaarden

Zowel onze teamleiders als garagebeheerders
zijn professionals. Zij beschikken over de vereiste
competenties.
Zo hebben zij standaard een verklaring van goed
gedrag, een opleiding EHBO/BHV en een certificaat
Automatische Externe Defibrillator (AED). Zij
hebben brede kennis van parkeerapparatuur, en
diepgaande kennis van de apparatuur in uw garage.
Verder communiceren zij in het Nederlands en
hebben zij een representatief voorkomen. U en de
parkeerders herkennen hen aan de bedrijfskleding van
ParkeerService.
De garagebeheerders hebben een opleiding op MBO /
VMBO+ niveau. De teamleiders op MBO-niveau. Zowel
de beheerders als de teamleiders zijn getraind in de
verschillende onderdelen van hun functie. Van omgaan
met agressie tot projectmatig werken.

Om deze service te kunnen verlenen, is het een
voorwaarde dat we beschikken over:
• parkeersystemen die niet verouderd zijn;
• toegang tot uw parkeersystemen;
• een parkeergarage die voldoet aan de ESPAnormen;
• een werkplek voor beheerders;
• dataverbindingen met de Back Office en
de meldkamer;
• schoonmaak- en onderhoudsmaterialen in overleg.

10.02.10.01

Beheer op locatie

Maakt parkeren makkelijker!

Beheer op afstand

Bezoekers van parkeeraccommodaties wilt u de
mogelijkheid bieden om hulp in te schakelen, ook als
er geen bezetting is. Adequate hulp als bijvoorbeeld de
apparatuur weigert of wanneer zich andere incidenten
voordoen. Met een snelle, effectieve oplossing
voorkomt u opstoppingen en bevordert u de veiligheid
en het comfort voor de bezoekers. U kunt dit beheer op
afstand door ParkeerService laten uitvoeren. Bezoekers
kunnen 24 uur per dag via de intercom of een
telefoonnummer een beroep doen op de specialisten in
onze meldkamer. Daarnaast houden we 24 uur per dag
toezicht met behulp van camera’s.

•

Optimale service voor bezoekers

•

24 uur per dag directe ondersteuning
gegarandeerd

•

Maximale veiligheid en comfort dankzij actief
cameratoezicht

•

Directe verbinding met apparatuur ter plaatse

10.02.20.01

Beheer op afstand

De meldkamer

Systemen

Voor het beheer op afstand heeft ParkeerService
een meldkamer ingericht. Deze is 365 dagen per
jaar, 24 uur per dag bereikbaar. De meldkamer kan
parkeergarages, dynamische toegangssystemen,
fietsenstallingen en overige parkeerapparatuur
beheren. De medewerkers van de meldkamer hebben
veel kennis op het gebied van parkeersystemen,
beveiligingsinstallaties, verlichtingsinstallaties
en de procedures rond het beheer van
parkeeraccommodaties. Zij hebben een vmbo+/mboopleiding, communiceren in vloeiend Nederlands en
beschikken over een verklaring van goed gedrag. Zij
zijn getraind in het afhandelen van intercomoproepen
en klantgericht communiceren.

Via elke intercom-post kunnen parkeerders met
onze centralisten communiceren. Onze centrale is
voorbereid op IP-based systemen.
Onze meldkamer beschikt over een hoogwaardige
eigen glasvezelaansluiting. Wij kunnen live
camerabeelden volgen in onze meldkamer.
Communicatieapparatuur in onze meldkamer geeft
zowel beeld als geluid weer. Het cameratoezicht heeft
duidelijke voordelen:
• 24 Uur per dag toezicht op veiligheid.
• Gerichte instructies voor bezoekers.
• Gerichte aansturing van beheerders en/of
storingsdiensten.
• Gerichte aansturing van hulpdiensten.

De melding
Een bezoeker van een parkeeraccommodatie kan
contact leggen met de meldkamer door gebruik
te maken van het intercomsysteem óf door een
storingsnummer te bellen. Dit nummer wordt duidelijk
zichtbaar aangebracht op onder meer de apparatuur.

De afhandeling
Enkele seconden nadat een bezoeker de meldkamer
benadert, wordt deze oproep beantwoord. De
meldkamer handelt elke intercom- of storingsoproep
vervolgens af aan de hand van een protocol. Hiermee

Aanname gesprek

Probleemanalyse/
Prioriteitsstelling

waarborgen we een zorgvuldige afhandeling.
Vanzelfsprekend kunnen we in overleg met u
locatiespecifieke elementen aan het protocol
toevoegen.
In hoofdlijn ziet het protocol er als volgt uit:

Actie

Probleemanalyse/
Prioriteitsstelling

Oplossingsresultaat

Registratie

Registratie

Registratie

Eenvoudige problemen proberen we meteen op te
lossen. Is de situatie spoedeisend of is de veiligheid
of gezondheid van bezoekers in het geding, dan
nemen we contact op met hulpdiensten. In geval
van technische storingen schakelen we een door u
aangegeven persoon of instantie in.

Voorwaarden
Om beheer op afstand mogelijk te maken zijn
technische voorzieningen op uw locatie nodig.
Denk hierbij aan internetverbindingen, camera- en
intercomsystemen, computers, etc. Mocht u niet over
deze faciliteiten beschikken, dan kan realisatie in de
vorm van projecten plaatsvinden.

De registratie
Elke melding legt de meldkamer vast in een
logsysteem, inclusief datum, tijd, naam, kenteken,
meldingsreden en vervolgacties. Aan de hand van
dit logsysteem krijgt u inzicht in de aard van de
meldingen en de kwaliteit van de afhandeling.
Deze informatie wordt in een periodieke
managementrapportage aan u verstrekt.

10.02.20.01

Beheer op afstand

Maakt parkeren makkelijker!

Technisch beheer parkeer
gerelateerde apparatuur

U wilt alle installaties en systemen die samenhangen
met parkeervoorzieningen goed onderhouden.
Daarmee voorkomt u klachten van parkeerders, houdt
u de apparatuur technisch in goede staat én verlengt
u de levensduur. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om
Parkeer Reizigers Informatie Systemen (PRIS) en
dynamische en statische afsluiting van bepaalde
gebieden. ParkeerService tekent voor het controleren
en onderhouden van deze systemen.

•

Onderhoud en beheer door specialisten

•

Bedrijfszekere apparatuur met een langere
levensduur door adequaat onderhoud

•

Geen klachten van parkeerders over weigerende
apparatuur

10.02.30.01

Technisch beheer parkeer
gerelateerde apparatuur
Preventief onderhoud

Correctief onderhoud

In samenwerking met de systeemleveranciers
verzorgen wij het preventieve onderhoud van de
apparatuur.

Is er sprake van technische storingen, aanrijdingen,
vernieling of natuurschade? Wij dragen zorg voor
de reparatie. We leggen de afspraken hierover graag
vast in een overeenkomst, zodat voor u en ons helder
is welk onderhoud wij verrichten en tegen welke
voorwaarden. Het uitgevoerde correctief onderhoud
leggen we vast in een calamiteitensysteem. Vanuit
dit systeem kunnen we u periodiek voorzien van
rapportages. Ook kunnen we u online – en dus
realtime - inzicht geven in het uitgevoerde correctief
onderhoud.

Competenties

• In geval van schade aan apparatuur met naar
verwachting een schadebedrag boven het eigen
risicobedrag van de gemeente doet ParkeerService
aangifte bij de politie, maakt foto’s van de schade
en laat de schade op kosten van de gemeente
herstellen. ParkeerService stuurt het volgende aan
de afdeling Juridische Zaken van de gemeente:
• een afschrift van de politieaangifte;
• een opgave van de schadedatum, tijdstip en locatie;
• de foto’s van de schade;
• de herstelkostennota.

Onze beheerders beschikken over de vereiste
competenties. Zij hebben minimaal vmbo-niveau
en affiniteit met techniek. Elke beheerder beschikt
over een verklaring van goed gedrag. Ook hebben
de beheerders specifieke trainingen gevolgd op het
gebied van EHBO/BHV, parkeerapparatuur, klantgericht
communiceren en omgaan met agressie. Zij
communiceren in vloeiend Nederlands. U herkent hen
aan de bedrijfskleding van ParkeerService.

Servicelevel
ParkeerService garandeert het volgende servicelevel:
• Een responstijd voor correctief onderhoud van acht
werkuren. Werkuren zijn uren van maandag tot en
met zaterdag van 8.00 – 18.00 uur. Voor storingen
die niet opgelost kunnen worden, wordt binnen één
werkdag een bericht naar de systeemleverancier
verzonden.

De afdeling Juridische Zaken draagt zorg voor de
verdere afwikkeling.
Het beschadigde object wordt door ParkeerService
bewaard voor eventuele expertise door het
Waarborgfonds.
Specifieke afspraken met u leggen we graag vast in
een overeenkomst.

Voorwaarden
Om deze service te kunnen verlenen, is het een
voorwaarde dat:
• wij uw apparatuur online kunnen monitoren (voor
beheer op afstand);
• wij onze service kunnen stroomlijnen met de
systeemleverancier.

Maakt parkeren makkelijker!

Technisch beheer
straatparkeerapparatuur

De parkeerapparatuur op straat wordt intensief
gebruikt. Daarom is het zaak dat deze apparatuur
zorgvuldig beheerd wordt. Dat is efficiënt voor u:
het verlengt de levensduur van de apparatuur. Goed
functionerende systemen zijn bovendien prettig voor
de parkeerders.

•

Onderhoud en beheer door specialisten

•

Bedrijfszekere apparatuur met een langere
levensduur door adequaat onderhoud

•

Geen klachten van parkeerders over weigerende
apparatuur

10.02.40.01

Technisch beheer
straatparkeerapparatuur

Preventief onderhoud

Correctief onderhoud

ParkeerService voert periodiek onderhoud uit aan
parkeerautomaten en parkeermeters. We vervangen
ticketrollen, maken de apparatuur inwendig schoon,
vervangen versleten onderdelen, meten de accu
door, kortom: controleren de technische staat en het
functioneren van de apparatuur. U bent er daardoor
zeker van dat deze uitstekend functioneert.

Is er sprake van technische storingen, aanrijdingen,
vernieling of natuurschade? Wij dragen zorg voor
de reparatie. We leggen de afspraken hierover graag
vast in een overeenkomst, zodat voor u en ons helder
is welk onderhoud wij verrichten en tegen welke
voorwaarden. Het uitgevoerde correctief onderhoud
leggen we vast in een calamiteitensysteem. Vanuit
dit systeem kunnen we u periodiek voorzien van
rapportages. Ook kunnen we u online – en dus
realtime - inzicht geven in het uitgevoerde correctief
onderhoud.

Instellingen aanpassen
ParkeerService past tijdig tarieven en parkeertijden
aan in de parkeerautomaten en –meters. Ook stellen
wij koopzondagen in en controleren deze.

gebied van EHBO/BHV, parkeerapparatuur, klantgericht
communiceren en omgaan met agressie. Zij
communiceren in vloeiend Nederlands. U herkent hen
aan de bedrijfskleding van ParkeerService.

Installatie
Onze specialisten installeren nieuwe apparatuur en
leveren deze bedrijfsklaar op.

Competenties
Onze beheerders beschikken over de vereiste
competenties. Zij hebben minimaal VmBO-niveau
en affiniteit met techniek. Elke beheerder beschikt
over een verklaring van goed gedrag. Ook hebben
de beheerders specifieke trainingen gevolgd op het

Servicelevel
ParkeerService garandeert het volgende servicelevel:
• Een responstijd voor correctief onderhoud van
acht werkuren. Werkuren zijn uren van maandag
tot en met zaterdag van 8.00 – 18.00 uur. Voor
storingen die niet opgelost kunnen worden,
wordt binnen één werkdag een bericht naar de
systeemleverancier verzonden.
• In geval van schade aan apparatuur met naar
verwachting een schadebedrag boven het eigen
risicobedrag van de gemeente doet ParkeerService
aangifte bij de politie, maakt foto’s van de schade
en laat de schade op kosten van de gemeente
herstellen. ParkeerService stuurt het volgende aan
de afdeling Juridische Zaken van de gemeente:
• een afschrift van de politieaangifte;
• een opgave van de schadedatum, tijdstip en
locatie;
• de foto’s van de schade;
• de herstelkostennota.

De afdeling Juridische Zaken draagt zorg voor de
verdere afwikkeling.
Het beschadigde object wordt door ParkeerService
bewaard voor eventuele expertise door het
Waarborgfonds.
Specifieke afspraken met u leggen we graag vast in
een overeenkomst.

Voorwaarden
Om deze service te kunnen verlenen, is het een
voorwaarde dat:
• wij uw parkeerapparatuur online kunnen
monitoren (voor beheer op afstand);
• onze service kunnen stroomlijnen met de
systeemleverancier;
• wij vier weken voor de tariefswijziging de
vastgestelde tarieven ontvangen.

10.02.40.01

Technisch beheer
straatparkeerapparatuur

Maakt parkeren makkelijker!

Abonnementenbeheer

De vaste gebruikers van parkeervoorzieningen,
beschikken meestal over een abonnement. Een
klantvriendelijke oplossing, die om een zorgvuldige
administratie vraagt. U kunt dit volledig aan
ParkeerService uitbesteden. Wij dragen zorg voor het
verlenen en inhouden van de abonnementen, inclusief
de bijbehorende financiële administratie.

•

Geen omkijken naar het abonnementenbeheer

•

Tijdige en correcte administratieve afhandeling
van aanvragen voor nieuwe abonnementen,
verlengingen en beëindiging

•

Heldere managementinformatie

10.02.50.01

Abonnementenbeheer

Beheer van abonnementen

Op locatie of op afstand

ParkeerService voorziet in het beheer van
abonnementen. U mag dit breed opvatten. Zo regelen
we het verstrekken en beëindigen van abonnementen,
dragen we zorg voor de facturatie, verrekenen we
parkeertijd buiten de overeengekomen parkeertijden
en houden we het aanbod van abonnementsvormen
up-to-date.

Parkeerders kunnen een abonnement snel
en eenvoudig aanvragen via de website van
Parkeerservice. We kunnen de uitgifte, verzending,
betaling en administratie zowel op locatie als op
afstand (indien technisch mogelijk) verzorgen. U
ontvangt maandelijks een financiële rapportage
met daarin informatie over het aantal verkochte
producten, omzetten totaal, per productgroep
en per accommodatie en een weergave van de
omzetontwikkeling.

Servicelevel
Bij uitgifte op locatie ontvangt uw klant het
abonnement binnen vier werkdagen. Bij uitgifte op
afstand geldt een termijn van drie werkdagen.

Voorwaarden
Om abonnementen op afstand te kunnen verstrekken,
dienen we op afstand toegang tot de parkeersystemen
te hebben.

Maakt parkeren makkelijker!

Tab 3

Verkoopadministratie
parkeerkaarten

Organisaties, attracties en evenementenorganisatoren
die het parkeren voor bezoekers gemakkelijk willen
maken, kunnen hen een uitrijkaart of kortingskaart
aanbieden. U kunt denken aan theaters, zwembaden,
horecagelegenheden en evenementen. Zij kunnen
terecht bij ParkeerService. Wij dragen zorg voor de
afhandeling van de aanvragen, van administratie tot
het leveren van de parkeerkaarten.

•

Handige service voor organisaties, attracties en
evenementen

•

Zowel voor eenmalige uitrijkaarten als voor
kortingskaarten

•

Geen omkijken naar het afhandelen van aanvragen

•

Geen onnodige belasting van uw helpdesk

10.03.10.01

Verkoopadministratie
parkeerkaarten

Uitrijkaarten of kortingskaarten

Op locatie of op afstand

Organisaties kunnen hun uitrijkaarten en
kortingskaarten rechtstreeks bij ParkeerService
bestellen. Daarbij dient het wel te gaan om grotere
aantallen. Wij dragen vervolgens zorg voor het
aanmaken en leveren van de parkeerkaarten. Ook
zorgen we voor de facturatie en administratieve
afhandeling. Eventuele accountantscontrole brengen
we afzonderlijk in rekening.

Parkeerders kunnen parkeerkaarten snel en eenvoudig
aanvragen via de website van Parkeerservice.
We kunnen de uitgifte, verzending, betaling en
administratie zowel op locatie als op afstand (indien
technisch mogelijk) verzorgen. U ontvangt maandelijks
een financiële rapportage met daarin informatie over
het aantal verkochte producten, omzetten totaal, per
productgroep en per accommodatie en een weergave
van de omzetontwikkeling.

Servicelevel
Bij uitgifte op locatie ontvangt uw klant de kaarten
binnen vier werkdagen. Bij uitgifte op afstand geldt
een termijn van drie werkdagen.

Voorwaarden
Om kaarten op afstand te kunnen verstrekken, dienen
we op afstand toegang tot de parkeersystemen te
hebben.

Maakt parkeren makkelijker!

Online parkeerinformatie

U wilt parkeerders uit uw eigen gemeente én van
buitenaf zo volledig mogelijk informeren over de
parkeermogelijkheden. Sneller en gemakkelijker dan
via een website kan dit niet. Online informatie is niet
alleen efficiënt voor u, maar ook voor parkeerders.
Zeker wanneer zij meteen producten kunnen
bestellen en afrekenen. Daarom kunt u op de website
van ParkeerService een gedeelte laten inrichten
met specifieke informatie over het parkeren in uw
gemeente.

•

Complete informatie voor parkeerders binnen
handbereik op elk moment van de dag

•

Eenvoudig producten bestellen en betalen

•

Helderheid over alle parkeervoorzieningen en
–regels binnen uw gemeente

•

Geen onnodige belasting van uw organisatie

10.03.20.01

Online parkeerinformatie
ParkeerService richt op haar website een speciaal
gedeelte in voor u. Bezoekers kunnen vanaf de
homepage direct naar dit gedeelte gaan door de
woonplaats te selecteren. Ook kunnen zij rechtstreeks
naar deze informatie surfen door gebruik te maken
van de URL www.parkeerservice.nl/woonplaats. Deze
website – in de huisstijl van ParkeerService - kunnen
we voorzien van uw logo en afbeeldingen.
Uw gedeelte op de site kunt u naar eigen inzicht
vullen. Een aantal standaardfuncties stelt
ParkeerService ter beschikking:
• Met de prijzen- en tarievenmodule kunt u actuele
parkeer- en producttarieven publiceren.

• Op de Stadskaart Parkeren vinden bezoekers snel
informatie over specifieke parkeersituaties.
• Via het Digitaal loket kunt u producten en diensten online verkopen. Parkeerders kunnen online
producten bestellen en met IDeal betalen, zoals
ontheffingen, tijdelijke vergunningen, flexpassen, dagvergunningen en kentekenwijzigingen. U
ontvangt een login waarmee u toegang hebt tot
een afgeschermd deel van de website. Hier kunt u
alle betalingsgegevens inzien (en downloaden).
• Aanvraagformulieren en brochures stelt u ter
beschikking via het onderdeel ‘aanvragen’.
• Bezoekers kunnen online hun klachten melden.

Totaaloplossing
ParkeerService draagt zorg voor het onderhoud, de
service en support van de website. Het gaat om de
hosting, het onderhoud, wijzigingen, back-ups, indien
van toepassing e-mailadressen, eigen login voor
betaalde producten en support tijdens kantooruren.

Servicelevel
ParkeerService garandeert het volgende servicelevel:
• 98 Procent beschikbaarheid van de website; door
onderhoud en storingen bij de provider is maximaal twee procent uitval mogelijk.
• Het doorvoeren van wijzigingen binnen twee
werkdagen.

Maakt parkeren makkelijker!

• Het doorvoeren van nieuwe tarieven; als we voor
15 december de nieuwe tarieven ontvangen (we
sturen u tijdig een herinnering) dan garanderen wij
dat deze voor 1 januari op de website staan.

Uitgifte en beheer van
(parkeer)vergunningen

Als gemeente biedt u parkeervoorzieningen aan
voor veel automobilisten. Een administratieve
taak die daarbij hoort, is het beheer van
parkeer- en aanverwante vergunningen. U moet
vergunningsaanvragen beoordelen en vergunningen
verstrekken, verlengen, wijzigen en invorderen. U
wilt vergunninghouders daarbij adequaat van dienst
zijn. Dat wordt gemakkelijk als u het beheer aan
ParkeerService overlaat.

•

Alle correspondentie en communicatie over
vergunningen verloopt via ParkeerService

•

U hebt geen omkijken naar de administratie

•

U ontvangt periodiek rapportages van de mutaties

•

Vergunninghouders ervaren het
vergunningenbeheer als professioneel en
klantvriendelijk

•

Geen onnodige belasting van uw eigen organisatie

10.03.30.01

Uitgifte en beheer van
(parkeer)vergunningen
Beoordeling
Belanghebbenden kunnen ParkeerService via internet,
schriftelijk, per mail of per fax benaderen voor het
aanvragen, wijzigen, verlengen of intrekken van een
vergunning. Een aanvraag wordt beoordeeld aan de
hand van de Parkeerverordening en het Besluit Uitgifte
Parkeervergunningen dat u hanteert. Voor elk type
vergunning stellen we hiervoor een werkinstructie op.
Hieraan zijn de relevante criteria voor de betreffende

vergunning samengevat, zodat een consistentie beoordeling gewaarborgd is. Voorafgaand aan de jaarlijkse
verlengingen raadplegen we nogmaals de GBA, om er
zeker van te zijn dat de vergunninghouder nog steeds
recht heeft op de vergunning.

Communicatie
Als er onduidelijkheden in de aanvraag zijn, nemen
we contact op met de aanvrager. Houders van
vergunningen die niet automatisch verlengd worden,
sturen we tijdig een uitnodiging toe om een nieuwe
aanvraag in te dienen. Bij afwijzing of plaatsing
op de wachtlijst, informeren we de aanvrager en
lichten we het besluit toe. Voor deze én alle andere
correspondentie maken we gebruik van briefpapier van
ParkeerService.

Betaling

Servicelevel

Voor de betaling van een aanvraag, wijziging of invordering hanteren wij de volgende opties:
• We sturen een toewijzingsbrief en een factuur. Als
wij de betaling hebben ontvangen, wordt de (gewijzigde) vergunning toegestuurd.
• We sturen de (gewijzigde) vergunning toe; u draagt
zelf zorg voor het debiteurenbeheer.
Voor de verlenging van de parkeervergunning betaalt u
via Automatisch Incasso of Acceptgiro.
De kosten van de benodigde vergunningmaterialen,
zoals passen, kraskaarten of waardepapier, worden aan
u doorberekend.

Van de aanvragen voor vergunningen wordt 95%
binnen twee werkdagen afgehandeld, waarbij voor
de aanvragen in de twee maanden voorafgaand aan
de verlenging geldt dat 98% vóór de verlengingsdatum
van dat jaar wordt afgehandeld.
De feitelijke vergunning wordt binnen drie werkdagen na
ontvangst van de betaling aan de aanvrager verzonden.
In uw periodieke managementrapportage ontvangt u, ter
onderbouwing, de details uit ons vergunningensysteem.

Informatie
ParkeerService registreert alle vergunningen en mutaties.
Hiervoor maken we gebruik van een webbased vergunningensysteem. Daardoor kunnen we u altijd inzicht
geven in uw actuele vergunningenbestand, met relevante
aantallen per type parkeervergunning.
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Voorwaarden
Voorwaarden voor deze service zijn:
• koppeling met de GBA of een inleesmogelijkheid;
• koppeling met de RDW;
• bestanden vergunningensysteem inleesbaar in
E-Permixx (bijvoorbeeld CSV-formaat);
• handhavingsapparatuur communiceert met
ParkeerService-systemen;
• communicatie tijdens aanvraagproces via Parkeer
Service;
• verstrekken van de parkeerverordening met beleidsregels, tariefstelling en eventuele wachtlijsten;
• indien van toepassing recente POET (Parkeren Op
Eigen Terrein) lijst;
• juiste aanwijzingen en mandaten.

Uitgifte en beheer van
eenvoudige ontheffingen

Waar regels zijn, zijn uitzonderingen. Daarom verstrekt
u ontheffingen aan automobilisten. Bijvoorbeeld
voor bewoners in blauwe zones of bedrijven in een
voetgangersgebied. U wilt daar zorgvuldig mee
omgaan en strikte regels hanteren. Daarmee wordt het
uitgeven en beheren van ontheffingen een tijdrovende
taak. Als u kwaliteit wilt waarborgen zonder dat het
beslag legt op de capaciteit van uw team, kunt u het
uitbesteden aan ParkeerService.

•

Snelle en consistente afhandeling van aanvragen

•

Geen omkijken naar de bijbehorende administratie

•

Klantvriendelijke dienstverlening en support

•

Geen onnodige belasting van uw eigen organisatie

10.03.40.01

Uitgifte en beheer van
eenvoudige ontheffingen
Belanghebbenden kunnen ParkeerService via Internet,
schriftelijk, per mail of per fax benaderen voor het
aanvragen, wijzigen, verlengen of intrekken van een
ontheffing. Een aanvraag wordt beoordeeld aan de
hand van uw Besluit blauwe zone en Besluit uitgifte
parkeerontheffingen. Voor de afhandeling van de
ontheffingen stellen we een werkinstructie op.
Hierin zijn de relevante criteria voor de betreffende
ontheffing samengevat, zodat een consistente
beoordeling gewaarborgd is. Voorafgaand aan de
jaarlijkse verlenging raadplegen we nogmaals de GBA,
om er zeker van te zijn dat de ontheffinghouder nog
steeds recht heeft op de ontheffing.

Communicatie

Betaling

Informatie

Voor de betaling van een aanvraag, wijziging of
invordering hanteren wij de volgende opties:
• We sturen een toewijzingsbrief en een factuur.
Als wij de betaling hebben ontvangen, wordt de
(gewijzigde) ontheffing toegestuurd.
• We sturen de (gewijzigde) ontheffing toe; u draagt
zelf zorg voor het debiteurenbeheer.

ParkeerService registreert alle vergunningen
en mutaties. Hiervoor maken we gebruik van
een webbased vergunningensysteem. Daardoor
kunnen we u altijd inzicht geven in uw actuele
vergunningenbestand, met relevante aantallen per
type parkeervergunning.

Als er onduidelijkheden in de aanvraag zijn, nemen
we contact op met de aanvrager. Houders van
ontheffingen die niet automatisch verlengd worden,
sturen we tijdig een uitnodiging toe om een nieuwe
aanvraag in te dienen. Bij afwijzing of plaatsing
op de wachtlijst, informeren we de aanvrager en
lichten we het besluit toe. Voor deze én alle andere
correspondentie maken we gebruik van briefpapier van
ParkeerService.

Servicelevel
Voor de verlenging van de parkeerontheffing betaalt u
via Automatisch Incasso of Acceptgiro
De kosten van de benodigde ontheffingmaterialen,
zoals passen en briefpapier, worden aan u
doorberekend.

Over tenminste 95 procent van de aanvragen wordt
binnen drie dagen na ontvangst van de volledige
stukken een besluit genomen en gecommuniceerd.
De feitelijke vergunning wordt binnen drie werkdagen
na ontvangst van de betaling aan de aanvrager
verzonden. In uw periodieke managementrapportage
ontvangt u, ter onderbouwing, de details uit ons
vergunningensysteem

Voorwaarden
Voorwaarden voor deze service zijn:
• koppeling met of inlogmogelijkheid voor de GBA;
• tijdige vaststelling van de verordeningen en
besluiten;
• indien van toepassing recente POET (Parkeren
Op Eigen Terrein) lijst;
• juiste aanwijzingen en mandaten.

Maakt parkeren makkelijker!

Uitgifte en beheer
gehandicaptenparkeerkaarten

Mensen met een lichamelijke handicap, kunnen
een Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. U wilt
deze doelgroep zo goed mogelijk van dienst zijn met
optimale parkeerfaciliteiten. Tegelijk wilt u aanvragen
zorgvuldig beoordelen en alleen parkeerkaarten
toekennen aan mensen die er recht op hebben. De
administratie en communicatie die dat met zich
meebrengt, kunt u overlaten aan ParkeerService.

•

Snelle en consistente afhandeling van aanvragen

•

Geen omkijken naar de bijbehorende administratie

•

Klantvriendelijke dienstverlening en support

•

Geen onnodige belasting van uw eigen organisatie

10.03.50.01

Uitgifte en beheer
gehandicaptenparkeerkaarten
Beoordeling
Automobilisten kunnen het formulier voor de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart downloaden
van de website van ParkeerService en deze ingevuld
naar ParkeerService sturen. Standaard worden de
persoonsgegevens van de aanvrager vergeleken met
de GBA. We maken hiervoor gebruik van een koppeling
met de GBA. Binnen zeven dagen na betaling van de
eerste factuur sturen we de aanvraag door naar een
keurende instantie voor een onafhankelijk advies. Op
basis van dit advies besluiten we of de gehandicaptenparkeerkaart wordt toegekend.
ParkeerService conformeert zich aan de AWB en de
landelijke regeling gehandicaptenparkeerkaart.

Communicatie

Betaling

Als er onduidelijkheden in de aanvraag zijn, dan
nemen we contact op met de aanvrager. En ook
omgekeerd: mensen met vragen over de gehandicaptenparkeerkaart, kunnen bij ons terecht. Het kan gaan
om vragen over de landelijke regelgeving, de lokale
regelgeving of het gebruik van de kaart.
Houders van gehandicaptenparkeerkaarten sturen we
tijdig een uitnodiging toe om een nieuwe aanvraag in
te dienen. Hiervoor geldt dezelfde procedure als voor
een initiële aanvraag. Bij afwijzing van een aanvraag
informeren we de aanvrager en lichten we het besluit
toe. Voor deze én alle andere correspondentie maken
we gebruik van briefpapier van ParkeerService.

Kaarthouders kunnen zowel per acceptgiro als via
automatische incasso betalen. De eerste betaling vindt
plaats na ontvangst van de aanvraag en controle in
het GBA. Is er sprake van een tweede betaling, dan
wordt deze geïncasseerd vóórdat de kaart wordt
verstrekt.

Servicelevel
ParkeerService stuurt een aanvraag binnen zeven dagen nadat de aanvrager de factuur voldaan heeft door
naar een keurende instantie. Na ontvangst van het
advies van de keuringsinstantie wordt de gehandicaptenparkeerkaart of de afwijzing binnen drie werkdagen
naar de aanvrager verzonden. Indien de kaart wordt
toegekend, wordt deze aangetekend naar de aanvrager
verzonden.

Voorwaarden
Voorwaarden voor deze service zijn:
• koppeling of inloggegevens GBA;
• tijdige vaststelling legestarieven;
• juiste aanwijzing en mandaten;
• contactpersoon keurende instantie.

Maakt parkeren makkelijker!

Tab 4

Handhaving

Adequate handhaving is een cruciaal onderdeel
van uw parkeerbeleid. Door op de juiste manier te
handhaven, realiseert u bij parkeerders de gewenste
betalingsbereidheid. U kunt hiervoor samenwerken met
ParkeerService. Wij zetten, afhankelijk van uw wensen,
handhavers met BOA-opleiding of parkeercontroleurs
in. Deze handhavers leggen naheffingsaanslagen op
en verstrekken aankondigingen van beschikkingen.
Tegelijk zijn de handhavers van ParkeerService
klantgerichte dienstverleners die parkeerders van
dienst zijn met raad en daad.

•

Voldoende betalingsbereidheid door adequate
handhaving

•

Professionele handhavers

•

Klantgerichte dienstverleners die parkeerders
ondersteunen

10.04.10.01

Handhaving
Controle en signalering
ParkeerService stelt voor u een lokale poule van
handhavers samen die flexibel inzetbaar is. Zij voeren
de handhavingsstrategie uit die we gezamenlijk
opstellen. Deze strategie is erop gericht met zo
min mogelijk inspanningen zo effectief mogelijk
te handhaven. Daarbij kunnen we sturen op
betalingsbereidheid, maar ook op milieutechnische,
economische of exploitatiedoelen.
De handhavers controleren niet alleen of er betaald is
en leggen niet alleen sancties op. Zij zijn tegelijk het
aanspreekpunt voor parkeerders, treden daadkrachtig
op bij calamiteiten, rapporteren over het functioneren
van betaalautomaten en zijn alert op onduidelijke
verkeerssituaties.

De handhavers

Servicelevel

We zetten zowel handhavers met als zonder een
BOA-bevoegdheid in. Deze handhavers hebben een
mbo werk- en denkniveau. Ze zijn op de hoogte
van de actuele wet- en regelgeving met betrekking
tot parkeerhandhaving. De handhavers met BOAbevoegdheid hebben bovendien een BOA-opleiding
gevolgd. Alle handhavers hebben een cursus EHBO/
BHV gevolgd. Daarnaast zijn zij getraind op het
gebied van klantgericht communiceren, omgaan
met agressie en conflicten en het gebruik van
handhavingsapparatuur. U en de parkeerders
herkennen hen aan het uniform van ParkeerService.
ParkeerService kan eventueel voorzien in de techniek
die voor de handhaving nodig is. We geven u advies en
kunnen de rol van projectmanager vervullen.

ParkeerService garandeert servicelevels conform de
met u gemaakte afspraken. U kunt hierbij denken
aan afspraken over het aantal uren handhaving, het
percentage betalende automobilisten, het aantal
klachten over handhavers of het aantal seponeringen
vóór bezwaar. Deze afspraken worden vastgelegd in
een overeenkomst.

Maakt parkeren makkelijker!

Het invorderen van
naheffingsaanslagen

Betaald parkeren vraagt om handhaving. Daarom
voert u controles uit (of u laat dit door ParkeerService
doen). Automobilisten die niet betaald hebben
of de parkeertijd overschreden hebben, krijgen
een naheffingsaanslag. Het proces van heffing en
invordering tot en met betekening en tenuitvoerlegging
van een dwangbevel, kunt u aan ParkeerService
overlaten.

•

Geen omkijken meer naar het incassoproces

•

Altijd een zorgvuldig en juridisch correcte aanpak
van eventuele wanbetalers

•

Daling van het aantal oninbare vorderingen

•

Transparante administratieve afhandeling

10.04.20.01

Het invorderen van
naheffingsaanslagen
Heffing en inning
Voor het innen van parkeerbelastingen werkt
ParkeerService samen met een gespecialiseerd bedrijf.
Dit bedrijf voert voor een groot aantal gemeenten
en waterschappen vergelijkbare diensten uit. Bij dit
proces hoort een aantal specifieke administratieve
werkzaamheden:
• registratie van digitaal kentekenbestand;
• opvragen tenaamstelling van Nederlandse kentekens bij de RDW;
• versturen van duplicaatnaheffingsaanslagen, aanmaningen en dwangbevelen;
• betekenen en ten uitvoer leggen van hernieuwde
bevelen tot betaling door belastingdeurwaarders;

Betalingsverwerking
De parkeerbelasting wordt voldaan op een derden
geldenrekening. Betalingen worden dagelijks verwerkt.
Eens per maand worden alle ontvangen betalingen op
uw rekening gestort.
Heeft een belastingschuldige recht op restitutie naar
aanleiding van een bezwaar of beroep, dan wordt de
naheffingsaanslag teruggestort.

Informatie
Via de periodieke rapportage wordt u managementinformatie verstrekt. Zo krijgt u inzicht in het aantal
dossiers en de status, aantallen in percentages en
in bedragen, de percentages betaalde en oninbare
vorderingen en de monitoring in tijd.

• administratieve invorderings- en lokethandelingen, zoals contacten met debiteuren, curatoren en
bewindvoerders, adreswijzigingen bij verhuizing,
treffen betalingsregelingen, beheren loonvorderingen en het beheren, bewaken en uitwinnen van
executoriale beslagen.
Voor duplicaatnaheffingsaanslagen, aanmaningen en
dwangbevelen wordt gebruik gemaakt van briefpapier
van het gespecialiseerde bedrijf.

• Binnen twaalf uur na aanlevering levert het RDW
de resultaten.
• Binnen één werkweek na ontvangst van de kentekens worden de duplicaten verzonden.
• Uiterlijk vier werkweken na het verstrijken van de
dagtekening van de duplicaataanslagen worden de
aanmaningen verzonden (inclusief verhoging).
• Binnen vier werkweken na het verstrijken van de
betaaltermijn van de aanmaningen worden de
dwangbevelen verzonden.
• Vier werkweken na verzending van de dwangbevelen start de tenuitvoerlegging van de niet betaalde
dwangbevelen.
• 95 Procent van de Nederlandse naheffingsaanslagen wordt succesvol geïncasseerd binnen twee
jaar.

Servicelevel
• Eén keer per week wordt het digitale kentekenbestand aangeleverd bij de RDW.

Maakt parkeren makkelijker!

Voorwaarden
Om deze service te kunnen leveren moeten alle
benodigde aanwijzingen en mandaten aanwezig zijn,
wordt er een digitaal kentekenbestand in SEQ of NHFformaat aangeleverd en zijn de naheffingsaanslagen
parkeerbelasting die aangeleverd worden niet ouder dan veertien dagen en voorzien van een valide
kenteken, exclusief de seponeringen en toegekende
bezwaarschriften.

Tab 5

Klachtenafhandeling

Waar parkeerders zijn, zijn klachten. U weet dat
inmiddels uit ervaring. Parkeerders kunnen klagen
over bijvoorbeeld het beleid, parkeervoorzieningen
of de handhaving. En omdat u parkeermanagement
een klantgerichte invulling wilt geven, wilt u ook
deze klachten adequaat afhandelen. Een heldere
klachtenprocedure zal parkeerders vertrouwen geven.
Omdat ook praktische beperkingen bepalend kunnen
zijn, zoals de beschikbaarheid van mensen binnen uw
organisatie, kunt u de klachtenafhandeling volledig
aan ParkeerService uitbesteden.

•

Heldere klachtenprocedures

•

Snelle en zorgvuldige afhandeling

•

Grotere tevredenheid bij klagers over de procedure
en de afhandeling

•

Klantgerichte dienstverlening

•

Geen onnodige belasting van uw eigen organisatie

10.05.10.01

Klachtenafhandeling
Klachtenafhandeling

Informatie en communicatie

Klachten met betrekking tot het parkeren kunnen
via de website, schriftelijk, per mail, telefonisch en
per fax bij ParkeerService worden ingediend. Elke
klacht wordt volgens vaste procedures behandeld. We
hebben hiervoor een werkbeschrijving opgesteld. Na
registratie in het klachtenregister onderzoeken we de
klacht en worden zo nodig correctieve maatregelen
bepaald. Indien de klacht het beleid of andere zaken
buiten onze invloedssfeer betreft, brengen wij de
klacht bij de juiste persoon of afdeling binnen uw
organisatie. ParkeerService informeert de indiener en
werkt het klachtregister bij.

We blijven alert op de ontwikkeling van trends in
klachten en delen onze ervaringen met u. Ook geven
we u naar aanleiding van klachten suggesties voor
verbeteringen. Actieve klachtenafhandeling, dat is het
uitgangspunt.
Voor de communicatie maken we gebruik van
briefpapier van ParkeerService.

Servicelevel

Voorwaarden

ParkeerService garandeert het volgende servicelevel:
• Indieners ontvangen binnen twee werkdagen een
ontvangstbevestiging.
• Klachten worden afgehandeld binnen twee werkweken. Is er informatie van derden nodig, dan kan
deze termijn met vier weken verlengd worden.
• U ontvangt een periodieke management
rapportage.

Om deze service te kunnen verlenen, is het zaak
dat ParkeerService over de juiste aanwijzingen en
mandaten beschikt.

Maakt parkeren makkelijker!

Afhandeling beroepschriften
naheffingsaanslagen

Klachten en bezwaarschriften van parkeerders die
betrekking hebben op naheffingsaanslagen kunnen
in veel gevallen opgelost worden met een goed
onderbouwde reactie. Maar niet altijd. Het kan
voorkomen dat een parkeerder besluit zijn geschil
voor te leggen aan de Rechtbank. U ontvangt dan
een beroepschrift. Het afhandelen hiervan kunt u aan
ParkeerService overlaten.

•

Altijd een juridisch verantwoorde afhandeling van
beroepschriften

•

Correcte en klantvriendelijke communicatie

10.05.20.01

Afhandeling beroepschriften
naheffingsaanslagen

Registratie en behandeling

Voorwaarden

Elk beroepschrift dat we ontvangen, wordt geregistreerd. In een dossier leggen we alle communicatie
rond een beroepszaak vast. Vervolgens stellen we een
verweerschrift op. Ook zorgen we dat de rechtbank
alle benodigde stukken tijdig ontvangt. Hierbij zetten we gekwalificeerde juristen in. Elk (hoger)
beroepschrift behandelen we volgens Awb, Awr en
andere toepasselijke wet- en regelgeving.

Om deze service te kunnen verlenen, moeten we
beschikken over de juiste aanwijzingen en mandaten
en verordeningen en besluiten en publicaties

Uitspraak en acties
Bij de behandeling van het beroep is namens
ParkeerService een jurist aanwezig. Wij ontvangen
schriftelijk bericht van de uitspraak die de Rechtbank
doet. Aan de hand hiervan brengen we de gevolgen en
te ondernemen acties in beeld. Gedurende dit proces
houden we u voortdurend op de hoogte.

Maakt parkeren makkelijker!

Afhandelen bezwaarschriften naheffingsaanslagen parkeerbelasting

In elke gemeente met betaald parkeren komt het voor,
elke dag. Bezoekers die parkeren zonder te betalen óf
die de parkeertijd overschrijden. U schrijft hiervoor
een bekeuring uit en stuurt een naheffingsaanslag
naar de betreffende automobilist. De praktijk wijst
uit dat ongeveer één op de tien ontvangers van een
naheffing voor parkeerbelasting bezwaar aantekent.
ParkeerService kan de afhandeling van deze
bezwaarschriften voor haar rekening nemen.

•

Zorgvuldige en juridisch correcte afhandeling van
bezwaarschriften

•

Adequate communicatie met indieners van
bezwaarschriften

•

Geen onnodige belasting van uw eigen organisatie

10.05.30.01

Afhandelen bezwaarschriften naheffingsaanslagen parkeerbelasting

Het proces
Het afhandelen van bezwaarschriften betreffende
naheffingsaanslagen parkeerbelasting verloopt volgens
een vaste procedure. Deze ziet er als volgt uit:
Registratie ontvangst
bezwaarschrift
Advisering door
parkeercontroleur
Beslissing op bezwaarschrift

Schriftelijke kennisgeving
beoordeling (inclusief motivering
naar aanvrager)

Registratie ontvangst bezwaarschriften
ParkeerService registreert de ontvangst van een
bezwaarschrift. De indiener van het bezwaarschrift
sturen we bovendien een ontvangstbevestiging.
Is een bezwaarschrift niet compleet, dan vragen we de
indiener om binnen vier weken de ontbrekende stukken toe te sturen.
Is een bezwaarschrift buiten de bezwaartermijn ingediend, dan vragen we de indiener om een verklaring
hiervoor (tenzij het bezwaarschrift hier al een goede
verklaring voor geeft).

Advisering door parkeercontroleur
Als de situatie rond de geconstateerde overtreding

niet helder is, vragen we toelichting aan de
parkeercontroleur die de naheffing heeft opgelegd.

Beslissing op bezwaarschrift
Een bezwaarschrift kan via het internet, schriftelijk,
per mail of per fax bij ons binnenkomen. We
beoordelen het bezwaarschrift conform de Awb,
Awr en andere regelgeving die van toepassing is. De
indiener van het bezwaarschrift stellen we schriftelijk
op de hoogte van onze onderbouwde beslissing.
Verklaren we het bezwaarschrift gegrond, dan wordt
de oorspronkelijke naheffingsaanslag verminderd.
Bij elke beslissing wordt duidelijk vermeld hoe de
ontvanger beroep kan aantekenen.

Informatie en communicatie
De stukken van het bezwaarschrift, de ontvangstbevestiging en de uitspraak leggen we vast in een
digitaal archief.
Voor de communicatie maken we gebruik van
briefpapier van ParkeerService.

Servicelevel
ParkeerService garandeert het volgende servicelevel:
• ontvangstbevestiging binnen drie werkdagen;
• 85 procent van de uitspraken binnen tien weken;
• WOB-afhandeling binnen de wettelijke termijn;
• alle uitspraken binnen de wettelijke termijn.

Voorwaarden
Om deze service te kunnen leveren, moeten we
beschikken over:
• de juiste aanwijzingen en mandaten;
• uw verordening parkeerbelasting;
• uw Besluit Betaald Parkeren;
• publicaties van de besluiten;
• uw contactpersoon WOB-verzoeken.

10.05.30.01

Afhandelen bezwaarschriften naheffingsaanslagen parkeerbelasting

Maakt parkeren makkelijker!

Afhandeling bezwaarschriften
betreffende vergunningaanvragen

Parkeerders vragen uiteenlopende vergunningen
bij u aan. Niet altijd zijn zij het eens met uw
beslissing. Als u bijvoorbeeld de aanvraag van een
gehandicaptenparkeerkaart of een parkeervergunning
afwijst of een parkeervergunning intrekt, kan een
parkeerder bezwaar aantekenen. ParkeerService kan
de afhandeling van deze bezwaarschriften voor haar
rekening nemen.

•

Zorgvuldige en juridisch correcte afhandeling van
bezwaarschriften

•

Adequate communicatie met indieners van
bezwaarschriften

•

Geen onnodige belasting van uw eigen organisatie

10.05.40.01

Afhandeling bezwaarschriften
betreffende vergunningaanvragen
Het proces

Registratie ontvangst bezwaarschriften

Het afhandelen van bezwaarschriften betreffende
vergunningaanvragen verloopt volgens een vaste
procedure. Deze ziet er als volgt uit:

ParkeerService registreert de ontvangst van een
bezwaarschrift. De indiener van het bezwaarschrift
sturen we bovendien een ontvangstbevestiging.

Registratie ontvangst
bezwaarschrift

Beslissing op bezwaarschrift

Schriftelijke kennisgeving
beoordeling (inclusief motivering
naar aanvrager)

Hoorzitting en beslissing

Informatie en communicatie

We beoordelen het bezwaarschrift conform de Awb,
Awr, de Parkeerverordening en andere regelgeving
die van toepassing is. Om bezwaarde te horen,
organiseren we een hoorzitting. Hierbij dienen
aanwezig te zijn: een voorzitter, een secretaris en een
medewerker van de afdeling (als toehoorder). Van de
hoorzitting wordt een verslag gemaakt.
De bezwaarde stellen we schriftelijk op de hoogte
van onze onderbouwde beslissing. Hierbij ontvangt de
bezwaarde een gespreksverslag van de hoorzitting.

De stukken van het bezwaarschrift, de ontvangstbevestiging, het verslag van de hoorzitting en de
uitspraak leggen we vast in een dossier.
Voor de communicatie maken we gebruik van
briefpapier van ParkeerService.

Service level
De behandeling van een bezwaarschrift vindt plaats
binnen de wettelijke termijn van tien weken.

Voorwaarden
Om deze service te kunnen leveren, moeten we
beschikken over:
• de juiste aanwijzingen en mandaten;
• uw Parkeerverordening;
• uw Besluit Uitgifte vergunningen.

Maakt parkeren makkelijker!

Tab 6

Huisstijl van ParkeerService

ParkeerService is een synoniem voor comfortabel
parkeren. Maar ook voor professioneel parkeermanagement. We kunnen ons voorstellen dat u daarom
onze huisstijl wilt gebruiken. Misschien alleen voor
specifieke correspondentie, of voor alle zichtbare
uitingen rond het parkeren, zoals de inrichting van
de parkeergarage en marketinginstrumenten. U kunt
daarvoor onze huisstijl toepassen.

•

Eenduidige uitstraling

•

Associatie met comfortabele en professionele
parkeervoorzieningen

10.06.10.01

Huisstijl van ParkeerService

Communicatiemiddelen

Professionele uitstraling

Als lid van ParkeerService kunt u onze huisstijl
gebruiken voor uiteenlopende communicatiemiddelen.
Zo voorziet de huisstijl in ontwerpen voor:
• huisstijldocumenten, zoals briefpapier, enveloppen
en visitekaartjes
• inrichting parkeergarages
• kleding personeel
• balie Front Office
• website
• brochures
• parkeermarketing

U kunt de huisstijl gefaseerd invoeren door
bijvoorbeeld eerst uw huidige voorraad briefpapier
of brochures te gebruiken. U zal ontdekken hoe
gemakkelijk het is dat er al over veel communicatiemiddelen is nagedacht. Niet alleen wat betreft de
vorm en de kleur, maar ook met betrekking tot de
inhoud. Zo zijn de brochures die wij ter beschikking
stellen met kleine aanpassingen helemaal geschikt
voor gebruik in uw gemeente. Waar de parkeerders
ook uitingen van u zien, zij zien u als een aanbieder
van professionele parkeervoorzieningen.

Maakt parkeren makkelijker!

Communicatie en huisstijl

Kent u de parkeerders in uw gemeente?
En kennen de parkeerders u? De parkeerder is voor
u een belangrijke communicatiedoelgroep. U wilt
inwoners en ondernemers op de hoogte stellen van
de mogelijkheden en voorzien van de gewenste
informatie. U vindt het belangrijk om deze klanten
actief en klantgericht te benaderen. ParkeerService
ondersteunt u daarbij. Wij hebben een aantal
waardevolle communicatiemiddelen ontwikkeld die u
kan benutten.

•

Kant en klare communicatiemiddelen, van huisstijl
en brochure tot website en spandoeken

•

Geïntegreerd marketingplan voor een
gestructureerde communicatieaanpak

•

Professionele en klantgerichte uitstraling
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Communicatie en huisstijl
Huisstijl

Brochures

U kunt de huisstijl van ParkeerService hanteren bij de
vormgeving van communicatiemiddelen zoals folders,
flyers, brochures, posters en parkeerkaartjes. Onze
vormgevers helpen u om alle middelen vorm en inhoud
te geven. De huisstijl garandeert een consistente
uitstraling.

Met brochures en flyers geeft u parkeerders gerichte
informatie over onderwerpen als vergunningen en
parkeeraccommodaties. ParkeerService heeft een
template voor brochures ontwikkeld. Binnen deze
template kunnen we snel en voordelig een specifieke
brochure voor u vormgeven. Dat is efficiënt, zowel
voor de opmaak als het drukwerk.

Website
De website is een effectief medium om uw doelgroep
te bereiken. Met uw eigen onderdeel op de website
van ParkeerService (www.parkeerservice.nl/woonplaats) ontsluit u informatie over parkeerfaciliteiten,
tarieven en vergunningen. Parkeerders vinden 24 uur
per dag de informatie die zij nodig hebben.

Mailing
Vanuit onze centrale database kunnen we eenvoudig
brieven en brochures versturen in grote aantallen. Wij
ondersteunen u ook graag bij het schrijven van de
teksten.

Parkeermarketing
ParkeerService kan een compleet marketingplan voor
u opstellen. Dit is een aparte dienst. In het kader van
dit geïntegreerde plan voorzien we ook in uitingen
als posters, posters in lichtbakken, spandoeken,
lichtmastreclame, plattegronden, actieflyers en
bedrukte parkeerkaarten.
U ontvangt vooraf altijd een begroting van de kosten.
De werkelijke kosten worden op basis van nacalculatie
met u verrekend.

Maakt parkeren makkelijker!
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