Book & Park in het kort
Het Book & Park platform biedt gemeenten en parkeer exploitanten de mogelijkheid
om parkeergarages en terreinen open te stellen voor reserveringen onder
voorwaarden van de gemeenten en exploitanten zelf. De parkeerplekken kunnen
vervolgens gereserveerd worden via applicaties van service providers, en via een
widget op eigen websites.

Voordelen
Het Book & Park platform biedt voordelen voor alle betrokkenen in het
parkeer eco-systeem
Minder zoekverkeer in de binnenstad omdat auto’s direct naar een
parkeergarage rijden.
Verhogen van de bezettingsgraad in parkeergarages door
tariefoptimalisatie.
Tevreden stadsbezoekers door ze verbeterde parkeermogelijkheden aan te
reiken.
Helpen met weer opschalen van de culturele sector na de lockdown, door
samenwerkingen tussen parkeerproviders en bijvoorbeeld theaters.
Een additionele inkomstenstroom voor parkeerproviders.

Praktijk
Een gezin heeft een dagje uit naar Venlo
gepland. Ze willen naar het theater, een
museum of een dagje rondwandelen en
shoppen in de binnenstad. Vaak is dit op
momenten dat de binnenstad minder
goed bereikbaar is en het zoeken is
naar een vrije parkeerplaats in de buurt
van de bestemming. Dit resulteert in
zoekverkeer. Uit onderzoek is gebleken
dat maar liefst 20% van al het verkeer
in een stadscentrum zoekverkeer is.
Dit zorgt voor veel te veel verkeer in
de binnenstad, onnodig CO2 uitstoot

en bovenal gefrustreerde bezoekers
die aan het zoeken zijn naar een vrije
parkeerplek.
Met ons Book & Park platform bieden wij
dé oplossing. Book & Park zorgt ervoor
dat bezoekers vooraf zekerheid hebben
dat een parkeerplek in de buurt van hun
bestemming beschikbaar is, waarmee de
bezettingsgraad van uw parkeergarage of
terrein toeneemt. Zo wordt uw binnenstad
een prettige verblijfsomgeving met
minder zoekverkeer.

Aanbod
Wat bieden wij aan
•

Een widget die gemakkelijk op de website geïntegreerd kan worden.
Hier is goed te zien waar een bezoeker/bewoner kan parkeren en wat de
tarieven zijn.

•

Slagboom parkeren boekbaar/reserveerbaar maken via een portal:
waardoor een bezoeker eenvoudig op de website van zijn/haar
bestemming een parkeerplek erbij kan afrekenen.

•

Mogelijkheden voor capaciteitsmanagement en prijsdifferentiatie.

Zij gingen u voor
•

Rotterdam

•

Leiden

•

Breda

•

Tiel

Zo werkt het
Parkeerproviders sluiten parkeergarages en parkeerterreinen aan op het Book
& Park platform zodat de parkeerplekken via apps en websites reserveerbaar
en betaalbaar zijn voor bezoekers. Zo ontstaat vooraf parkeer zekerheid voor
bezoekers en is er de mogelijkheid om parkeertarieven te differentiëren, met als
resultaat een betere bezettingsgraad.
Wanneer een bezoeker een parkeerplek reserveert, kan hij of zij binnen de
gereserveerde tijd de garage inrijden op basis van kentekenherkenning of
middels scannen van een QR-code. Als de bezoeker de garage verlaat worden
de daadwerkelijke parkeerkosten berekend; deze ontvangt u met aftrek van de
transactiekosten.

Kenmerken
•

Book & Park is een parkeersysteem overschrijdende standaard die voor alle
parkeerproviders, zowel private als publieke, beschikbaar en toepasbaar is.

•

Regie over de parkeervoorziening: Aanbieders van parkeerplaatsen bepalen
zelf de voorwaarden zoals het tarief, de capaciteit, en de openingstijden.

•

Invoeren van dynamische tarieven: door gebruik van dynamische tarieven
in combinatie met het reserveerbaar maken van parkeerplekken kan de
bezettingsgraad van een parkeerfaciliteit worden geoptimaliseerd en het
aantal geparkeerde auto’s op straat worden gereduceerd.

•

Book & Park heeft een uitgebreide portaal ter ondersteuning en management
van de commerciële, operationele en financiële processen.

•

Book & Park heeft ook mogelijkheden voor ‘fast-mile’ transport: ook fietsen en
elektrische auto’s kunnen reserveerbaar en betaalbaar worden gemaakt.

Altijd beschikbaar
99,8% uptime garantie

Veiligheid & Privacy
Uiteraard AVG compliant

Klaar voor gebruik

72 uur onboarding proces

Over Ease2pay
Ease2pay is een beursgenoteerde
onderneming, waar De Nederlandse Bank
een betaaldienstverlener vrijstelling aan
heeft verleend. Ease2pay heeft zelf apps
voor parkeren, tanken en OV, maar levert
daarnaast ook parkeerdata- en transacties
aan apps van ANWB en Rabobank.
Wij willen reserveren en betalen van
mobiliteit gerelateerde diensten voor
iedereen eenvoudig beschikbaar maken.
Ease2pay is opgericht door Gijs van
Lookeren Campagne en Jan Borghuis;
in hun streven naar een duurzamere
vorm van automobiliteit richtten zij
in 1995 Greenwheels op en bouwden
Greenwheels uit tot een toonaangevende
Mobility als Service provider. Graag
gaan zij opnieuw met u aan de slag om
mobiliteit beter inpasbaar te maken.
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