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MISSIE

Deskundig, betrouwbaar en betrokken; 

dat is P1 ten voeten uit. Wij ontzorgen 

onze opdrachtgevers  via  efficiënte 

 operationele en innovatieve  

 oplossingen. P1 wil de  ambassadeur 

voor de om geving zijn. Door samen 

met  omwonenden en  ondernemers 

uit de omgeving op te  trekken, 

 realiseren wij  gebruiksvriendelijke 

parkeer voorzieningen en optimali seren 

wij de  parkeerbezetting.

VISIE

Parkeren zit in ons bloed. Iedereen bij 

P1 zet zich in voor een  hoogwaardige 

parkeerdienstverlening. Wij zijn het enige 

parkeerbedrijf in Nederland dat off street 

én on street dienstverlening levert. Wij 

exploiteren en beheren parkeerlocaties. 

Daarnaast bieden wij gemeenten een 

breed palet aan dienstverlening zoals 

handhaving, digitale  vergunning  verle ning, 

digitale bezoekersregeling, admini stratie 

en management, onderhoud en beheer 

van parkeer apparatuur, geld garing en 

advisering. U vindt in ons een  betrokken 

partner die hoogwaardige kwaliteit en 

service op maat levert. Een partner die 

vanuit een lange termijn  perspectief 

onderneemt en die maatschappelijk 

verantwoord  ondernemen hoog in het 

vaandel heeft staan. 

‘ Deskundig, 
 betrouwbaar  
en betrokken; 
dat is P1 ten 
voeten uit.’



BEHEER EN EXPLOITATIE

Partnerschap vormt de basis van onze 

samenwerking. Daarom onderhouden 

we intensief contact met u en  denken 

we continu proactief mee om uw 

 parkeervoorziening zo goed mogelijk 

te laten renderen.

P1 neemt met een exploitatieovereen

komst alle exploitatierisico’s op zich. 

U ontvangt een vaste huur en bent 

zo verzekerd van een vast inkomen. 

Ook kunt u besluiten zelf het risico te 

 dragen. Wij nemen het beheer op ons 

en we zorgen voor een schone, veilige 

en schadevrije parkeervoorziening. 

U kunt ook kiezen voor commercieel 

beheer en/of beheer op afstand. Bij 

commercieel beheer spannen wij ons 

in om de inkomsten voor u te maxi    mali

seren. Exploitatierisico’s liggen bij u, wij 

committeren ons aan een uitgebreide 

ondersteuning bij het aantrekken van 

extra bezoekers. 

Met onze centrale meldkamer en een 

landelijke storingsdienst bieden we 

opdrachtgevers met beheer op afstand 

een kostenreductie, terwijl de parkeerder 

gegarandeerd kwalitatief hoogwaardige 

service krijgt.



‘ Wij denken  proactief mee 

om uw parkeervoorziening 

zo goed mogelijk te laten 

renderen.’

Welke vorm u ook kiest, met P1 

bent u verzekerd van een lang

durige  samenwerking gericht op een 

rendabele en goed functionerende 

 parkeervoorziening.

RENDEMENT

Wij gaan voor een optimale prijs/

kwaliteitverhouding. Zo kiezen we voor 

kwalitatieve, duurzame en onderhouds

arme materialen. Wij adviseren en 

assisteren opdrachtgevers op het gebied 

van het inrichten van parkeergarages, 

aanschaf van parkeerapparatuur en 

 optimalisatie van de tariefstelling.

P1 is een familiebedrijf dat met een lange 

termijn perspectief onderneemt, waarbij 

de kwaliteit en duurzaamheid (van de 

resultaten) voorop staan. Hierdoor zijn wij 

al dertig jaar een betrouwbare partner 

die optimaal rendement weet te halen 

voor haar opdrachtgevers.



INNOVATIES

Proactief meedenken betekent voor 

ons continu investeren. Investeren in 

 kennis en systemen en in goed opge

leide en  gemotiveerde mensen.  Alleen 

zo  kunnen we blijvend kwalitatief 

hoogstaande  dienstverlening leveren. 

Zo onder scheiden we ons van andere 

 aanbieders op de markt. P1 probeert 

de markt steeds weer te vernieuwen 

met  innovatieve oplossingen. 

P1 was de eerste partij die consumenten 

via (online) reserveren een betaalbaar 

alternatief bood voor een dagje  parkeren 

in Amsterdam. Wij zijn de eerste  partij 

die voor gemeenten een webbased 

 applicatie heeft ontwikkeld, waarmee 

parkeer vergunningen, ontheffingen 

en  bezoekersregelingen eenvoudig 

digitaal kunnen worden aangevraagd 

en  uitgegeven. P1 is het eerste parkeer

bedrijf in Nederland dat de ISO 9001 en 

ISO 14001 keurmerken heeft ontvangen 

voor zowel de on street als de off street 

activiteiten.

Onze innovatiedrang combineert de 

wensen en eisen van de markt met 

onze eigen visie en inzichten. 



‘ P1 probeert de markt 
steeds te vernieuwen 
met innovatieve 
 oplossingen.’

DE PARKEERDER CENTRAAL

P1 is als geen ander in staat steeds 

weer nieuwe producten en  diensten 

in de markt te zetten. Dit doen wij 

om de wensen van ondernemers en 

hun  bezoekers om te zetten in een 

 parkeerdienst én om het  parkeren 

 gebruiksvriendelijker te maken. 

 Voorbeelden hiervan zijn uitrijkaarten 

bij evenementen, uitrijkaarten voor 

bezoekers aan omliggende kantoren, 

online reserveren van parkeerplaatsen en 

waardekaarten voor winkels en horeca in 

de directe omgeving. Ook op het  gebied 

van social media marketing, email 

 marketing en businesstoconsumer 

communicatie zijn wij leidend. Dit doen 

wij niet alleen omdat de parkeerders 

hierom vragen, maar ook omdat wij 

zien dat dit leidt tot een verhoging van 

de parkeer bezetting.



P1

Koninginnegracht 20  /  2514 AB  /  Den Haag

T 070 370 50 70  /  F 070 370 50 75 

info@p1.nl  /  www.p1.nl

Exploitatie

Centrale 
Meldkamer

Parkeercontrole en  
handhaving APV (Domein I)

Voeren van de  volledige 
parkeer administratie

Financieel en   
administratief beheer

(Online)  
management informatie

Beheer

Landelijke  
Storingsdienst

Digitale parkeervergunning 
en bezoekersregeling

Stadsafsluiting

Geldtransport en  
controle  parkeergelden

Afhandeling bezwaar-  
en beroepsschriften

Commercieel beheer

Advies en onderzoek

Parkeeronderzoeken

Invordering  
naheffings aanslagen

Naheffingen

Parkeervergunning

Wilt u meer informatie over de diensten van P1? 

Neem dan contact met ons op; wij helpen u graag!




