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  Partnerships

Partnerships
Ten dienste
van de spelers
op het terrein

Interparking sloot heel wat partnerships, niet alleen
met spelers uit de sector van mobiliteit en vervoer,
maar ook met dienstverleners die ons producten- en
dienstenaanbod voor de klanten verrijken.
MULTIMODAAL: DE TOEKOMST
VAN DE STEDELIJKE MOBILITEIT

Interparking biedt parkeerplaatsen aan in de
onmiddellijke omgeving van de grote openbaar vervoernetten: metro, bus, treinstations,
of in de buurt van de verbindingen met luchten zeehavens.
In Duitsland verstrekt onze dochter Contipark, via
een joint venture met de spoorwegmaatschappij
‘Deutsche Bahn’, parkeerdiensten in de buurt
van de stations, onder meer dankzij een mobiele
app waarmee de klant in één verrichting een
treinticket kan bestellen en een parkeerplaats
kan reserveren.

In België kunnen de gebruikers van de MIVB, het
Brusselse openbaar vervoernet, hun vervoerbewijs rechtstreeks op hun Pcard laden.

ONTDEK DE PCARD+ IN EEN VIDEO

FRANKRIJK: MULTIMODALE POOL
IN VERSAILLES

In het kader van een beheersovereenkomst
(DSP - délégation de service public) vertrouwde de stad Versailles vanaf 1 januari 2019 aan
Interparking Frankrijk het beheer en de uitbating
van de parking Cathédrale en van de toekomstige
parking Chantiers toe.
Het station van Versailles-Chantiers ontvangt elk
jaar 25 miljoen reizigers. De nieuwe parking telt
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FIETSEN
FIETSENPARKING TER
BESCHIKKING

er 373 parkeerplaatsen op twee ondergrondse
verdiepingen. Ze kadert in de heraanleg van de
stationsbuurt, met onder meer de aanleg van
een multimodale pool en een nieuw busstation.
De andere parking, aan de voet van de Sint-Lodewijkskathedraal, telt 317 parkeerplaatsen die
zijn verdeeld over 6 ondergrondse verdiepingen.
De herinrichting van de Chantierswijk beoogt een
vlottere toegankelijkheid van de Saint-Louiswijk
voor alle gebruikers, ook voor wie zich verplaatst
met de bus, de fiets of te voet.
NEDERLAND: MET DE FIETS OF
MET EEN CHAUFFEUR

De Pcard+ is de sleutel tot een optimale mobiliteit. In Amsterdam genieten houders van een
Pcard bijvoorbeeld 50% korting op de huur van
een fiets bij onze partner Amsterdam Bike Rent.
Hetzelfde geldt voor klanten die een privéchauffeur inschakelen via de service ‘Rent a Bob’,
zodat ze niet zelf achter het stuur moeten gaan
zitten als ze te vermoeid zijn of na een avondje stappen.
PARTNER VAN ZIEKENHUIZEN

In Europa beheert Interparking talrijke parkings
die rechtstreeks verbonden zijn aan ziekenhuizen.

Met het oog op een gemakkelijke en vlotte
bereikbaarheid voor zowel ziekenhuispersoneel
als patiënten en bezoekers hebben wij
doeltreffende oplossingen uitgewerkt. Zo biedt
Interparking in Spanje een voordeeltarief aan
voor patiënten met een chronische aandoening.
Nog een voorbeeld: in Nederland vereenvoudigt
Interparking het zoeken van een parkeerplaats
voor het ziekenhuispersoneel via de app Bluefield.
In Rome verwierf Interparking het parkeercomplex
(2 884 plaatsen) van het Gemelli-ziekenhuis
(1 558 bedden), het grootste ziekenhuis van
Italië. In 2018 verwierf Interparking al 100%
van de aandelen van de vennootschap Bergamo
Hospital Parking, die de 2 914 parkeerplaatsen
van dit immense ziekenhuiscentrum beheert.
Het ziekenhuis Papa Giovanni XXIII van
Bergamo huisvest een van de meest vermaarde
oncologische centra van Italië. In Nederland
beheert Interparking 17 ziekenhuisparkings.
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PARKEERPLAATSEN IN DE ONMIDDELLIJKE
OMGEVING VAN DE GROTE KNOOPPUNTEN
VAN HET OPENBAAR VERVOERNET

MARCO ELEFANTI, CHIEF OPERATING OFFICER
- FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO
AGOSTINO GEMELLI

Dankzij ons partnership
met Interparking kunnen wij de
61 000 patiënten die wij hier elk
jaar verzorgen, een optimale
ervaring aanbieden, en dit vanaf
hun eerste contact met onze
instelling. Op onze site werken
ruim 5 000 personen, onder wie
meer dan 1 000 artsen. In 2019
boden onze parkings plaats aan
1,25 miljoen voertuigen.
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