
PARKMOBILE.BE/ZAKELIJK

Meer informatie?

PARKING 
MADE 

SIMPLE

BESPAAR TOT

 

OP PARKEREN20%
 

Besteed uw spaarzame tijd niet 

aan de parkeermeter. Betaal 

parkeergeld eenvoudig en snel 

via uw gsm met Parkmobile. Word 

nu gratis klant en start direct via 

parkmobile.be/zakelijk 

Wilt u een specialist spreken?  

Mail naar sales@parkmobile.com. 

SLIM PARKEERBEHEER 
VOOR BEDRIJVEN
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Zakelijke afspraken vroegtijdig verlaten 

omdat de parkeertijd bijna afloopt? 

Aan het eind van de maand losse 

parkeertickets bij elkaar zoeken om in 

te brengen? Voorkom deze ongemakken 

en parkeer slim met Parkmobile. 

U betaalt per minuut en achteraf. 

Met Parkmobile Zakelijk parkeren 

u en uw medewerkers eenvoudig 

via gsm. Hiermee is ongemak bij de 

parkeerautomaat en het inbrengen van 

losse parkeertickets verleden tijd.

DIRECTE BESPARING OP UW 
PARKEERKOSTEN
U voorkomt dure parkeerretributies, want u 

start uw parkeeractie bij aankomst en stopt 

deze bij vertrek. Hierdoor betaalt u alleen 

voor de effectief geparkeerde tijd.

ALLES OP ÉÉN FACTUUR
U bespaart tijd en geld op uw administratie 

doordat u alle losse parkeertickets vervangt 

door één maandelijkse gespecificeerde 

factuur online. U heeft ook de mogelijkheid 

om eenvoudig kosten aan specifieke 

bedrijfsafdelingen toe te wijzen.

MAXIMALE FLEXIBILITEIT
Of u nu met twee of vijftig gsm-nummers 

of auto’s wilt parkeren: uw medewerkers 

kunnen eenvoudig via de app of sms 

verschillende bedrijfsauto’s parkeren. 

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. 

GEBRUIKERSPROFIEL PER 
MEDEWERKER
Herinner uw medewerkers aan lopende 

parkeeracties, stuur einde dag  een 

waarschuwing en bepaal zelf op welke 

tijdstippen uw medewerkers met 

Parkmobile mogen parkeren.

ÉÉN PERSOONLIJKE PAGINA
Als beheerder van het Parkmobile 

Zakelijk account heeft u 24/7 toegang 

tot mijnparkmobile.be. Hier regelt u al uw 

parkeerzaken snel en gemakkelijk online. 

Van het generen van een parkeerhistorie 

tot en met het wijzigen of toevoegen van 

een nummerplaat. Ook voegt u eenvoudig 

medewerkers toe, kunt u gsm-nummers 

toevoegen en/of wijzigen en uw facturen 

raadplegen. 

GEEN VERPLICHTE MAANDLASTEN
Met Parkmobile heeft u geen verplichte 

maandelijkse kosten. U kunt kiezen uit 

een maandelijks abonnement zonder 

transactiekosten per parkeeractie of u 

betaalt alleen transactiekosten per keer dat 

u parkeert.

BESPAAR TIJD EN VOORKOM 
PARKEERRETRIBUTIES

VOORDEEL EN EENVOUD

Bij het inrijden van de parking wordt uw nummerplaat herkend, waarna de 

slagboom automatisch opent. Wordt uw nummerplaat niet herkend, dan opent u 

de slagboom met uw Parkmobile Token.* 

Indien gewenst ontvangt u van Parkmobile een sms-bericht met informatie 

over uw parkeeractie. De parkeerkosten worden maandelijks via de Parkmobile 

factuur afgerekend.

Bij het uitrijden gaat de slagboom automatisch open. Gebeurt dit niet, dan houdt  u 

de Parkmobile Token tegen de lezer. 

*Om gebruik te maken van aangesloten parkings, dient u eerst een Parkmobile Token aan te 

vragen waarmee u deze dienst activeert. Deze kunt u direct aanvragen via mijnparkmobile.be. 

Parkeer uw auto in één van de ruim 20 bij Parkmobile aangesloten steden in België 

en start uw parkeeractie eenvoudig via de Parkmobile app of sms.  
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Bij terugkomst stopt u uw parkeeractie via de Parkmobile app of sms. Parkmobile 

rekent maandelijks achteraf de effectief geparkeerde tijd  met u af via domiciliëring 

of creditcard.*

De parkeercontroleur ziet aan de hand van uw nummerplaat dat u betaald geparkeerd 

staat met Parkmobile. Dit voorkomt een hoop ongemak met losse parkeertickets.
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ZO WERKT MOBIEL PARKEREN

ZO WERKT PARKEREN IN EEN PARKING


