
Op zoek naar een tijdelijke parkeervoorziening voor uw evenement? V-park 

van VIOSS is een mobiele cloudgebaseerde totaal parkeeroplossing voor 

tijdelijke parkeerlocaties. Ideaal als u veel bezoekers verwacht of VIP-

parking wilt aanbieden.

Hoe werkt het systeem?

-  Via een link (vanaf uw website) naar het V-Park boekingssysteem registreert de 

bezoeker online zijn kenteken en betaalt direct via i-DEAL zijn parkeerplaats

- Per e-mail ontvangt hij de bevestiging met een QR-code

-  Met de QR-code of op basis van kentekenherkenning is toegang tot het terrein 

mogelijk

De mobiele parkeervoorziening van VIOSS. Parkeren zonder opstoppingen of 

ontevredenheid.
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Cloudoplossing voor betaald 
parkeren t i jdens evenementen

Op zoek naar een tijdelijke parkeervoorziening voor uw evenement? V-park 

van VIOSS is een mobiele (cloudgebaseerde) totaal parkeeroplossing voor 

tijdelijke parkeerlocaties. Ideaal als u veel bezoekers verwacht of VIP-

parking wilt aanbieden.

Hoe werkt het systeem?

-  Via een link naar het V-park boekingssysteem registreert de bezoeker online 

zijn kenteken en betaalt direct via i-DEAL zijn parkeerplaats

- Per e-mail ontvangt hij de bevestiging met een QR-code

-  Met de QR-code of op basis van kentekenherkenning is toegang tot het terrein 

mogelijk

De mobiele parkeervoorziening van VIOSS. 

Parkeren zonder opstoppingen of ontevredenheid.
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Optimale bereikbaarheid en veiligheid

Het kan best druk worden tijdens evenementen zoals festivals en bijeenkomsten. 

Iedereen die met de auto komt wil zo snel mogelijk parkeren. Tot nu toe waren 

verkeersregelaars dan een must. Met V-park van VIOSS is dat verleden tijd. 

Voorafgaand aan het evenement reserveren bezoekers online een parkeerplaats op 

een met slagbomen afgesloten terrein. Uw gasten parkeren zonder opstoppingen of 

ontevredenheid. Uitgebreid met de V-CAM beveiligingscamera van VIOSS kunt u vanaf nu 

een optimale bereikbaarheid en maximale veiligheid garanderen. 

Kenmerken

- Cloudgebaseerd boekingssysteem

- Betaald (i-DEAL) en onbetaald parkeren mogelijk

- Tijdelijke parkeervoorziening inclusief de slagbomen

- Meerdere slagbomen mogelijk voor inrijden en uitrijden

- Toegang op basis van kenteken of QR-code

Benieuwd naar V-Park?

Neem contact met ons op via 073 – 599 22 71 of stuur een mail naar info@vioss.nl. In 

een persoonlijk gesprek bespreken wij graag de mogelijkheden. Binnen 24 uur ontvangt 

u van ons een maatwerkofferte. 

VIOSS

Parallelweg 9, Hedel

Postbus 86, 5320 AB Hedel

Tel. 073 - 599 22 71

info@vioss.nl

www.vioss.nl

K.v.K. 11066355
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LED’s talk

Het vrij programmeerbare informatiepaneel toont pictogrammen in combinatie

met teksten en reistijden. De full color LED’s op het tekstpaneel (2 x 2.5m, h*b)

staan 20 mm uit elkaar conform de richtlijnen van Rijkswaterstaat. De geringe

onderlinge afstand waarborgt zeer duidelijke teksten en symbolen; ook doordat de

LED’s feller of zwakker branden afhankelijk van de weersomstandigheden en het

licht en donker.

Kenmerken:
• Leesbaarheid gewaarborgd door meeveranderende lichtsterkte;

• Full color display

• Gevoed met accu’s en zonne-energie;

• Milieuvriendelijk;

• Geen geluidsoverlast van een aggregaat;

• Geen CO2 uitstoot;

• Geen fossiele brandstoffen en smeerolie nodig;

• Eenvoudig inzetbaar in combinatie met VRIS (Vioss Reistijd Informatie Systeem).

Track and Trace
Dankzij ingebouwde ‘Track and Trace’ is de positie van de BermDRIP nooit een raadsel.

Het systeem controleert de status voor onderhoud en meldt storingen. Draadloze

communicatie met de BermDRIP via het internet maakt het bekijken en wijzigen

mogelijk van teksten, symbolen, parameters en afbeeldingen.

Benieuwd naar de BermDRIP? 
Neem contact met ons op via 0345 – 228 970 of stuur een mail naar info@vioss.nl. In een 

persoonlijk gesprek bespreken wij graag de mogelijkheden. Binnen 24 uur ontvangt u een 

maatwerkofferte.
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