
Onderstaand licht ik het gebruik van Parqy toe, ik ben namelijk een enthousiast 
gebruiker. 
Er zijn ongeveer 200 parkeer plaatsen in Westerkaap 1 en Westerkaap 2, Parqy 
omvat beide garages, en 30 parkeerplaatsen staan ingeschreven bij Parqy. Dus 
nog meer gebruikers zou zeer welkom zijn. 
 
Waarom ben ik er zo enthousiast over? 
Ik vind het geweldig om mijn gasten een parkeerplek aan te bieden die ook nog 
eens niets kost.  Als men elders moet parkeren kost dat gauw 20 euro! 
De uitleen en de inleen van je parkeerplaats gaat met punten. Als ik mijn 
parkeer plaats twee uur uitleen krijg ik 8 punten. Als ik een parkeer plek inleen 
betaal ik punten, over en weer gebruik met gesloten beurs.  
Mooi toch om zo onze parkeergarage optimaal te gebruiken en minder auto’s 
op de openbare weg te hebben staan. Maar vooral dus fijn voor mijn gasten die 
niets hoeven te betalen. Hoe gastvrij is dat!  
 
Ik weet dat er mensen zijn die het systeem geen warm hart toedragen omdat 
ze het niet veilig vinden met als argument dat er vreemden in de garage 
komen. Echter, als iedereen zich houdt aan de gemaakte afspraak komt er geen 
vreemdeling binnen. Immers de gast die bij jou op bezoek komt kan alleen met 
jouw parkeerkaart de garage in en uitkomen.  
 
Want wat is de afspraak: 
Als ik weet dat ik gasten krijg dan ga ik via mijn login gegevens naar de website 
van Parqy. Daar geef ik aan dat ik op 27 april (koningsdag) van 9.00 uur tot 
17.00 uur een parkeerplek wil inlenen. Als er een plek beschikbaar is krijg ik een 
mailtje van Parqy dat ik van mevrouw Maxima een parkeerplek heb geleend in 
Westerkaap 2 op nummer 23. Mevrouw Maxima krijgt ook een mail dat haar 
plek is uitgeleend en dat zij 32 punten bijgeschreven krijgt. Bij mij worden er 32 
punten afgeschreven.    
Als mijn gasten er koningsdag zijn bellen ze me dat ze voor de deur staan. Ik ga 
met de parkeerkaart naar beneden, ga naar de ingang van de garage, biedt 
mijn kaart aan, de deur gaat open en ik wijs mijn gasten de ingeleende plek. Als 
mijn gasten vertrekken gaat het in omgekeerde richting net zo. En met name 
de gasten uit laten is belangrijk omdat het aanbieden van de kaart en het fiat 
dat je mag gaan rijden even opletten is. Fijn dus dat je er als ervaren gebruiker 
bij bent. Je wenst je gasten een goede reis en gaat met je kaart weer naar huis. 
Nou daar is toch niets onveiligs aan zou ik zeggen.  
 



Er zijn eigenaren die een parkeerbox hebben, voor hun is het uitlenen niet 
mogelijk. Zij kunnen echter wel deelnemen aan Parqy. Zij kunnen punten kopen 
via de Parqy site en daarmee een parkeerplek inlenen. Voor één uur een 
parkeerplek inlenen koop je 4 punten, voor 1 euro. Dat geldt overigens ook 
voor deelnemers die vaker inlenen dan uitlenen en vice versa. Via Marktplaats 
op Parqy kun je kopen en verkopen. 
 
Het kan natuurlijk ook voorkomen dat je geen parkeerplek hebt maar wel 
gasten een plek zou willen bieden. Dat kan als je contact zoekt met je buurman 
of buurvrouw die wel gebruik maakt van het systeem. Die reserveert dan voor 
jou een plek en geeft jou door waar de gereserveerde plek is. Vervolgens 
overleg je de overdracht van de parkeerkaart en eventuele vergoeding.  
 
Ben je enthousiast geworden? Meld je dan aan door een mailtje te sturen met 
je adres en parkeerpleknummer naar  parkerenwesterkaap@gmail.com. De 
werking van Parqy wijst zich vanaf dat moment vanzelf. Het systeem is ook 
geschikt voor gebruik op je mobiel en tablet. 
 
Agaath Schoon 
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