
 

Voert u als exploitant 
van Betaald Parkeren 

uw administratie en 

rapportage over de 
parkeeropbrengsten 

nog steeds zelf uit? 

Heeft u er wel eens over 

nagedacht om dit aan een 

hierin gespecialiseerd bedrijf 

uit te besteden? 

Marcel-devries.nl levert een uiterst 

gedetailleerde Soll/Ist-rapportage 

waarin alle opbrengsten worden 

vastgelegd. Voor wat betreft de 

chartale opbrengsten (munt-en 

biljet) wordt er een overzichtelijke 

‘verschillenrapportage’ opgemaakt. 

Door gebruik van een Dashboard in 

deze rapportage zijn bijvoorbeeld de 

opbrengsten On-en Offstreet direct 

inzichtelijk. Ook aantallen ledigingen 

Munt en Biljet worden separaat in 

het Dashboard aangegeven. 

Optioneel levert marcel-devries 

tevens de jaarlijkse 

Controleverklaring via een 

samenwerkend accountantskantoor. 

  

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

  

  

  
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

“Sinds wij gebruik maken van 

de rapportage van marcel-

devries.nl hebben wij altijd 

tijdig een duidelijk en 

gedetailleerd overzicht in onze 

parkeeropbrengsten. Hadden 

wij dit maar eerder 

geweten….”  

- Een zeer tevreden klant 

 

 

 

Belangrijke voordelen: 
Wat zijn voor u de belangrijkste voordelen als 

exploitant van Betaald Parkeren? 

- Tijdsbesparing 

- Kostenreductie  

- Efficiency 

- Inzage van uw opbrengsten per automaat of 

locatie 

- De mogelijkheid om een jaarlijkse 

Controleverklaring te leveren. 
 



    

 

Aanpassen aan uw wensen 

Standaard maakt marcel-devries.nl de maandrapportage op in een duidelijk en overzichtelijk vast format, waardoor u in één oogopslag uw opbrengsten 

per maand kan zien. Ook worden aantallen verkochte tickets, aantal ledigingen en eventuele verschillen e.d. direct weergegeven. Indien u tóch een 

ander format wenst, dan is dit uiteraard bespreekbaar. 

Samenwerking 

Marcel-devries.nl heeft ruime ervaring met de bekende Nederlandse waardetransporteurs waardoor eventuele navragen direct gecommuniceerd kunnen 

worden. Ook is er vrijwel direct inzage op de getelde opbrengsten. 

Controleverklaring 

Het wordt voor exploitanten van Betaald Parkeren steeds belangrijker om de inkomsten vanuit parkeerapparatuur op een verantwoorde en transparante 

manier te kunnen verantwoorden. Marcel-devries.nl werkt hiertoe samen met de (Register) Accountants van ‘Van de Graaf Accountants’. Deze 

controleren de rapportage en verstrekken hierbij een controleverklaring. De controleverklaring wordt normaliter in januari of februari van het opvolgend jaar 

opgemaakt. 
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https://www.vdgacc.nl/diensten/accountancy


Informatie 

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden? Neem dan gerust contact met ons op en wij maken een vrijblijvende afspraak om u deze vorm van 

rapportage te presenteren. 

 

Contact  

Marcel-devries.nl 

 

Telefoon:  06-20541644 

Website:  www.marcel-devries.nl  

Mailadres: info@marcel-devries.nl 
 

http://www.marcel-devries.nl/
mailto:info@marcel-devries.nl

