EEN GROEP MET EEN DUIDELIJKE
EUROPESE DIMENSIE
100
DUITSLAND

POLEN

187 steden
438 sites
95 791 off-streetplaatsen
19 689 on-streetplaatsen
70 ESPA*-gecertificeerde parkings

9 steden
29 sites
16 702 off-streetplaatsen
1 ESPA*-gecertificeerde parking

NEDERLAND
30 steden
110 sites
50 972 off-streetplaatsen
31 ESPA*-gecertificeerde parkings

BELGIE

397

OFF-STREET& ON-STREETSITES

%

CO 2 -NEUTRAAL
IN 9 LANDEN
SINDS 2015

STEDEN

704

OOSTENRIJK
9 steden
46 sites
13 249 off-streetplaatsen
5 ESPA*-gecertificeerde parkings

ITALIE

11 steden
65 sites
40 659 off-streetplaatsen
35 ESPA*-gecertificeerde parkings

103 steden
112 sites
14 222 off-streetplaatsen
68 310 on-streetplaatsen
4 ESPA*-gecertificeerde parkings

FRANKRIJK

ROEMENIE

14 steden
61 sites
26 112 off-streetplaatsen
2 964 on-streetplaatsen
20 ESPA*-gecertificeerde parkings

2 steden
5 sites
3 929 off-streetplaatsen
1 ESPA*-gecertificeerde parking

OPLAADPUNTEN

121
MILJOEN
KLANTEN

1

STE

SPANJE
32 steden
67 sites
29 924 off-streetplaatsen
565 on-streetplaatsen
31 ESPA*-gecertificeerde parkings

933

2  461
WERKNEMERS

* ESPA (European Standard Parking Award). De hoogste certificering voor de kwaliteit van parkings in Europa.
** Ionisatiesysteem dat stofdeeltjes, fijne en ultrafijne deeltjes in de lucht vermindert.

LONG
IN DE STAD**

198

 SPA*E
GECERTIFICEERDE
PARKINGS

PROFIEL

397
STEDEN

100%

CO 2 -NEUTRAAL
IN 9 LANDEN

In 60 jaar is Interparking uitgegroeid tot een
van de Europese marktleiders op het gebied
van stedelijke mobiliteit. Naast het aanbod
van comfortabele beveiligde parkings
ontwikkelen wij een gamma innovatieve
producten en diensten die afgestemd zijn
op de behoeften van de grote Europese
steden. Elke dag helpen onze teams de
verplaatsingen in de stadscentra en de
voorsteden vlotter te laten verlopen door
zich toe te leggen op drie strategische
prioriteiten:
- voortdurende verbetering van de kwaliteit
van onze diensten;
- innovatieve mobiliteitsoplossingen die
tegemoetkomen aan de uitdagingen van
de steden;
- een verantwoord beleid dat helpt het
milieu te beschermen.
Interparking kan schermen met een strategische aanwezigheid in 9 Europese landen: België, Nederland, Frankrijk, Duitsland,
Oostenrijk, Italië, Spanje, Polen en Roemenië. Verspreid over het hele Europese vasteland stellen wij onze klanten 933 sites met
in totaal 383 088 plaatsen ter beschikking.
Als men alle voertuigen die daar geparkeerd
staan achter elkaar plaatste, zouden zij een
file van bijna 2 000 kilometer vormen!

Onze innovatie- en groeistrategie komt tot
uitdrukking in de cijfers. In 2018 realiseerde
de Interparking Groep een omzet van
meer dan 464 miljoen euro, wat een
EBITDA van 143 miljoen euro geeft.
Ieder jaar wordt onze portefeuille parkings
uitgebreid met nieuwe bouwprojecten,
overnames of renovaties die niet alleen
de steden en onze klanten bekoren, maar
ook de goedkeuring van derden krijgen.
Tot heden behaalde Interparking als lid van
de European Parking Association en van
talrijke parkingfederaties maar liefst 198
European Standard Parking Awards. Deze
certificeringen zijn een bekroning voor het
werk van onze teams en zijn voor onze
klanten het bewijs dat zij de juiste keuze
hebben gemaakt.
2018 was ook een ontzettend belangrijk jaar
voor de uitrol van de digitale Interparkingervaring: in alle landen waar wij actief zijn,
kan men voortaan een plaats reserveren, een
abonnement nemen of een Pcard+ bestellen
via onze digitale kanalen. In de volgende stap
van onze digitale strategie zal de Pcard+
gedematerialiseerd worden.
VLOTTER VERPLAATSINGEN
Het aanbieden van comfortabele en goed
bereikbare parkeerplaatsen in de nabijheid
van de strategische knooppunten draagt
bij tot een vlotter verkeer in de steden.
Interparking positioneert zich dan ook als een
belangrijke speler in het mobiliteitsbeleid
van de grote Europese steden.
Naast een aanbod van parkeerplaatsen
ontwikkelen wij een brede waaier
van diensten om het leven van de
weggebruikers gemakkelijker te maken;

383  088

291 560 OFF-STREET
91 528 ON-STREETPLAATSEN

- een digitale-ervaring in de 9 landen waar
de groep actief is;
- parkings die verbonden zijn met haltes of
stations van het openbaar vervoer;
- innovatieve en geruststellende oplossingen voor fietsers;
- flexibele betalingswijzen;
- geavanceerde technologieën die het leven
makkelijker maken voor de klanten;
- diensten die aangepast zijn aan nieuwe
mobiliteitsvormen zoals elektrische voertuigen en deelauto’s;
- een nette omgeving met de nadruk op
menselijk contact;
- een tarifering aangepast aan het service
niveau en gepersonaliseerde facturatie
voor professionele klanten;
- enz.

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID
VOOR HET MILIEU
Bij Interparking zijn wij ervan overtuigd dat
iedere onderneming haar steentje moet
bijdragen tot een gezonder milieu
voor iedereen. De milieueffecten van
elk nieuw project worden nauwlettend
onderzocht om voorrang te geven aan
de minst verontreinigende oplossingen,
zoals ledverlichting. Wij moedigen ook
milieuvriendelijke vervoerwijzen aan, onder

SERVICE
EEN RUIM AANBOD
VAN DIENSTEN

meer door aangepaste plaatsen in te richten
voor deelauto’s of door oplaadpunten te
plaatsen voor elektrische wagens.
Interparking loopt voorop in de strijd tegen
de klimaatverandering door als eerste onderneming in België een “groene” lening
aan te gaan waarvan de totale kosten
gekoppeld zijn aan milieuprestatiecriteria.
Onze Parking Beffroi behoort trouwens tot
de eerste parkeergarages in Europa die
uitgerust zijn met ENS-technologie om fijnen ultrafijnstof te elimineren. Door ons elektriciteitsverbruik te beperken en projecten
voor CO2-reductie in opkomende landen te
steunen, zijn wij er bovendien in geslaagd
onze uitstoot van kooldioxide volledig te
compenseren. Deze aanpak leverde ons
het certificaat “CO2-neutrale onderneming”
op in alle landen waar we actief zijn.

PARTNER VAN DE
MOBILITEITSACTOREN
Een regelmatige dialoog met alle
betrokken partijen is essentieel om
innovatie te stimuleren, in de nieuwe
maatschappelijke behoeften te voorzien
en onze positie op een sterk concurrerende
markt te versterken. Om de mobiliteit
van morgen uit te denken, overleggen
wij voortdurend met onze institutionele
klanten, de weggebruikers, de overheid
en de omwonenden.

542

MULTIMODALE PARKINGS
(IN CONTACT MET HET
OPENBAAR VERVOER)

