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WHA Parking Services biedt veelzijdige en klantgerichte ondersteuning in het beheer van 
parkeergelegenheden zoals parkeergarages en openlucht parkeerterreinen. Naast beheer, hulp 
en begeleiding van parkerende voertuigen voeren onze ervaren beheerders ook ondersteunende 
en onderhoudstaken uit.

WHA Parking Services is ervaren in de 
ondersteuning van parkeergaragebeheer. 
Ons	flexibel	personeel	voert	technische	en	
klantgerichte diensten uit ter beheer van 
de parkeergarages. U kunt hierbij denken 
aan onder andere het oplossen van kleine 
technische storingen, het helpen van klanten 
bij problemen en vragen, het onderhoud aan 
de parkeergarage en de schoonmaak hiervan.

In de stille uurtjes maakt het personeel van 
WHA Parking Services zich nuttig door extra 
diensten uit te voeren. Het vervangen van 
defecte Tl-buizen, het schoonhouden van 
de openbare toiletten, het opruimen van 
aanwezig klein vuil en het schoonmaken van 
de apparatuur zijn hier voorbeelden van.

Onze medewerkers zijn bekend met de 
apparatuur systemen van de volgende merken:

•	 Amano Parkeersystemen
•	 Holland	Traffic	Control
•	 Skidata
•	 Euro Barrier
•	 Scanton Engineering
•	 Decon Systems
•	 Simac Checkmate
•	 FSE Turnstiles
•	 Schmit

Voorkomende storingen aan deze apparatuur 
kunnen dan ook gemakkelijk opgelost worden 
door de medewerkers van WHA Parking 
Services.

 parkeergarage beheerders

Hebben wij uw interesse gewekt? Neem 
gerust contact met ons op voor meer 
informatie en het maken van een afspraak.

Bel:    0172 - 47 96 40
Email:    info@whadienstverlening.nl
Adres:    Tjalk 13-D, 2411 NZ Bodegraven
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Een strenge selectieprocedure zorgt ervoor dat 
WHA Parking Services alleen kwalitatief goede 
mensen in haar personeelsbestand heeft. 
Kerneigenschappen hierbij zijn collegialiteit, 
klantvriendelijkheid en behulpzaamheid. 
Onze	medewerkers	zijn	flexibel	inzetbaar:	op	
werktijden wanneer de ondersteuning het 

meest benodigd is. Op ieder moment kunnen 
zij dezelfde volledige en veelzijdige diensten 
leveren die u ook van uw vaste medewerkers 
gewend bent. Onze medewerkers kunnen 
in WHA Parking Services bedrijfskleding 
opereren, maar ook in de kleding van uw 
bedrijf.

Evenementen, groot of klein, beschikken 
vrijwel allemaal over parkeergelegenheid 
die bemand dient te worden. Bij WHA 
Dienstverlening is uw parkeerbeleid onze 
hoogste prioriteit. Wij ontzorgen, zodat u geen 
omkijken heeft naar uw parkeerterrein: zo kunt 
u zich volledig op uw evenement concentreren, 
en de logistiek aan onze experts overlaten.

Bij het beheren van een openluchtterrein 
komt veel kijken. Denk bijvoorbeeld aan in- 
en uitgangscontrole, parkeerkaartverkoop, 
terreinbewaking, en slagboom bediening. Met 
WHA Dienstverlening haalt u volledig opgeleid 
en gemotiveerd personeel in huis, die u alle 
zorgen uit handen neemt. Uw terrein zal niet 
alleen logistiek, maar ook op het gebeid van 
beveiliging tot in de puntjes verzorgd worden.

Lange rijen voor het parkeren betekent dat 
uw evenement een daverend succes is, maar 
kan voor de wachtende bezoeker een ergernis 
zijn. Onze professionals zorgen ervoor dat de 
wachttijd voor uw bezoekers minimaal is, door 
gebruik te maken van vooraf met u besproken 
verkeersplannen. We nemen alles van tevoren 
met u door, waardoor u niet voor verassingen 
komt te staan. 

Weer of geen weer, dag of nacht, uw bezoekers 
zullen dankzij onze parkeerbegeleiders 
buitenterreinen onder de indruk zijn van uw 
parkeerfaciliteiten.

zorgvuldig geselecteerd

 parkeerbegeleiders buitenterreinen


