
Onze visie op slimme 
parkeeroplossingen
Onze kijk op parkeren is simpel: “U heeft een eenvoudig online parkeerplatform nodig om 

flexibel in te spelen op de veranderende parkeervraag”. Het liefst aangevuld met andere 

diensten zoals bijvoorbeeld een toegangscontrolesysteem om een parkeergarage effectief 

en efficiënt te laten functioneren. Voskamp Beveiligingstechniek biedt u, als deskundig 

beveiligingspartner, een alles-in-één-pakket!
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ParkWatch biedt: 
Parkeervoorzieningen 
op maat

Voskamp Beveiligingstechniek bied u de oplossing!
De oplossing voor het probleem is gevonden in ons online 
parkeerplatform ParkWatch. Hier kunt u eenvoudig gebruik 
maken van een flexibel reserveringsprogramma door parkeer-
plaatsen toe te wijzen, te reserveren, beschikbaar te stellen aan 
derden en te verrekenen. Medewerkers en bezoekers kunnen, 
d.m.v. een pas, code, kenteken of smartphone, zo met één en 

hetzelfde identificatiemiddel toegang krijgen tot de parkeerplaats, 
maar ook tot de voor hun toegankelijke deuren en afdelingen.
 
Eenvoudig parkeerruimte delen met uw buren
Bijna ieder bedrijventerrein in Nederland kampt met  
parkeerproblemen. Auto’s van medewerkers op  
groenstroken of in woonwijken leiden tot veel irritatie. Terwijl 

achter de slagbomen bij een aantal bedrijven dagelijks  
parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Soms bij het ene bedrijf, 
soms bij het andere, maar dagelijks blijven er parkeerplaatsen 
onbenut. Met ParkWatch krijgen medewerkers door middel van 
kentekenherkenning eenvoudig toegang tot gezamenlijke  
parkeervoorzieningen en kunnen zij via het online  
parkeerplatform parkeerplaatsen reserveren of vrijgeven.

Het hedendaagse parkeren 
Bij het huidige betaald parkeren wordt veelal gebruik  
gemaakt van printers welke parkeertickets printen, uitgeven 
en vervolgens weer kunnen innemen om uit te rijden. De 
mechanische onderdelen zijn aan slijtage onderhevig en zijn 
storingsgevoelig wat ten koste gaat van de stabiliteit van het 
systeem. Hierdoor ontstaat er vertraging bij het inrijden of 
verlaten van een parkeervoorziening. Dit geeft niet alleen 
irritatie voor de bezoeker of medewerker, maar brengt ook 
kosten met zich mee.



Voor wie is ParkWatch geschikt?
•  Eigenaren van parkeervoorzieningen
In de huidige vastgoedmarkt blijven veel parkeerplaatsen vaak 
onbenut o.a. door leegstaande panden. Daarnaast lijken nieuwe 
huurders tegenwoordig een andere parkeerbehoefte te  
hebben; van zoveel mogelijk parkeerplaatsen naar een flexibel 
parkeerbeleid. Voor u als eigenaar van een parkeervoorziening is 
het daarom belangrijk om deze flexibel en online beschikbaar te 
stellen voor een grote groep potentiële afnemers:
- Uw huurders
- Werkgevers die hun flexibele top willen afdekken (o.a. bij 
 bijeenkomsten)
- Medewerkers die niet bij hun eigen werkgever kunnen 
 parkeren
- Particulieren die incidenteel willen parkeren (bijvoorbeeld in 
 de weekenden of ’s avonds)

•  Parkeervoorzieningen in handen van de overheid
Als overheid wilt u dat parkeervoorzieningen beter benut worden 
en er meer ruimte is voor groen. Parkeerplaatsen delen leidt tot 
behoud van groen. Overheden kunnen hier veel nadrukkelijker 
op inspelen door structureel te kijken naar beschikbare parkeer-
plaatsen, zowel openbaar als privaat. Dat bespaart de gemeen-
schap veel geld en leidt tot meer groen in ons straatbeeld. Met 
ParkWatch kan de overheid samen met bedrijven kijken hoe ze 
het gebruik van bestaande parkeerplaatsen door shared parking 
kunnen optimaliseren. Voordelen hiervan:
- Privéterreinen worden openbaar: spaart openbare ruimte
- Betere benutting parkeervoorzieningen
- Geen nieuwbouw

Online reserveren
Middels een overzichtelijk en eenvoudig te bedienen  
reserveringswebsite is het mogelijk om een parkeerplaats voor 
zowel medewerkers als bezoekers te reserveren, uitsluitend voor 
de duur die gewenst is. Buiten deze periode is de betreffende 
parkeerplaats weer beschikbaar voor andere medewerkers of 
bezoekers.

Afrekenen op basis van gebruik
Na reservering wordt de toegang verleent tot de  
parkeervoorziening middels een pas, code, kenteken of  
smartphone. Door op deze manier gebruik te maken van de 
beschikbare parkeerplaatsen kan er betaald worden op basis van 
gebruik, in plaats van uitsluitend per maand of per jaar te laten 
betalen. De verhuurder heeft de mogelijkheid om inkomsten te 
vergroten doordat dezelfde parkeerplaats meerdere keren per 
dag verhuurd kan worden.
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•	 Efficiënter	en	optimaler	benutten	van	de	
	 beschikbare	parkeercapaciteit	
•	 Delen	parkeercapaciteit	met	andere	
	 bedrijven	of	organisaties	

•	 Hogere	bezettingsgraad	en	verlaging	
	 parkeerkosten	
•	 Flexibel	gebruik	in	plaats	van	vast	bezit	
•	 Inspelen	op	het	Nieuwe	Werken

Waarom ParkWatch?



Brand- en inbraakdetectie I Toegangscontrole I Ver- en ontgrendeltechniek I Security Management Systeem I Camera observatie I Deurautomatiek I Service & Onderhoud

Voskamp Beveiligingstechniek Almelo B.V.
Bornerbroeksestraat 459d
Postbus 200, 7600 AE Almelo
T 0546 - 454546
F 0546 - 454646
E beveiliging.almelo@voskampgroep.nl 

Voskamp Beveiligingstechniek Soest B.V.
Oostergracht 11
3763 LX Soest
T 035 - 6024142
F 035 - 6026870
E beveiliging.soest@voskampgroep.nl

Voskamp Beveiligingstechniek Zwolle B.V.
Schrevenweg 18-20
8024 HA Zwolle
T 038 - 4261262
F 038 - 4212405
E beveiliging.zwolle@voskampgroep.nl

Kijk voor meer informatie en projecten 
op www.voskampbeveiligingstechniek.nl

ParkWatch: 
Meer dan alleen parkeren
Speciale toepassingen
Het online parkeerplatform ParkWatch van Voskamp  
Beveiligingstechniek is geheel te integreren in de website van de 
gebruiker of beheerder. Maar ParkWatch kan ook volledig  
geïntegreerd worden in het Security Management Systeem 
waardoor er een integraal toegangscontrolesysteem ontstaat. 
Medewerkers en bezoekers kunnen zo met één en hetzelfde 
identificatiemiddel toegang krijgen tot de voor hun toegankelijke 
deuren en afdelingen. Hierdoor ontstaat een volledig integraal 
systeem dat modulair kan worden opgebouwd uit diverse  
bouwstenen zoals parkeerbeheer, toegangscontrole,  
camerabewaking, branddetectie en gebouwbeheer. 

Flexibel
Bij het flexibel werken draait het om tijdstip, locatie en duur van 
werken. Naast flexibele parkeervoorzieningen zijn ook flexibele 
werkplekken en vergaderruimtes onderdeel van het Nieuwe 
Werken geworden. ParkWatch biedt de mogelijkheid om bij het 
reserveren van een vergaderruimte, lunch- of werkplek ook direct 
de beschikbaarheid van voldoende parkeergelegenheid te  
controleren en deze direct voor u en uw gasten te reserveren. 

Ook het reserveren van een poolauto behoort tot de  
mogelijkheden.

Wat zijn de voordelen van ParkWatch?
Voskamp Beveiligingstechniek beschikt over een aantal  
integratieplatformen waarin ParkWatch kan samenwerken met 
andere securitysystemen. ParkWatch brengt u een  
totaaloplossing voor uw parkeervraagstuk, eventueel in  
combinatie met een geïntegreerd Security Management Systeem. 
Hierdoor kunt u gebruikmaken van alle mogelijkheden die  
ParkWatch u biedt, zoals het managen van:

• Parkeerbeheer 
 - Bezettingsgraad parkeren
• Toegangscontrole 
 - Aantal gebruikers van het gebouw
 - Tijd- en aanwezigheidsregistratie
 - Autorisatie gebruikers parkeerplekken en gebouw
 - Rapportages
 - Beheer en service op afstand
• Brand- en inbraakdetectie

Parkeercontrole

Video integratie

Badging

Lift controle

Mobiele waarschuwingen




