De wijze waarop mensen op
parkeerplaatsen jagen en de wijze
waarop dieren op voedsel jagen . .
. .verschilt niet zoveel als je zou denken!

De meest relaxte parkeerplaatsen om te delen.
Geïnteresseerd? Kijk op Parkeermatch.nl
• Gratis inschrijven • Makkelijk extra geld verdienen
• Parkeer voor een zachte prijs op een privé plek!

Maakt parkeren ontspannen en duurzaam
Met Parkeermatch deel je jouw parkeerplaats met mensen die bij
jou in de buurt op zoek zijn naar een betaalbare plek. Nu hoef je je
parkeerplaats niet meer leeg achter te laten, terwijl de parkeerdruk
in jouw buurt enorm hoog is. Of je nu vier lijnen, een garagebox, of
een oprit hebt: maak een ander blij! En maak jezelf blij door extra
geld te verdienen.
Ben je het zat om rondjes te rijden en weer te laat te komen op je
afspraak? En word je woest omdat je daarbovenop ook nog eens de
hoofdprijs betaalt voor een parkeerplaats?
Kijk op www.parkeermatch.nl welke parkeerplaatsen worden
aangeboden rondom jouw plaats van bestemming. Voor een zachte prijs reserveer je jouw parkeerplaats bij een particulier en je komt
ontspannen aan op je plaats van bestemming. Je bespaart geld en het
boeken is eenvoudig.
Parkeermatch biedt jou ook maatschappelijke voordelen: je helpt actief
mee aan het verminderen van de parkeerdruk in Nederland, het
verminderen van schadelijke uitstoot van CO2 en je doet bovendien
nieuwe contacten op met mensen om je heen.
Registreer je voor 1 januari 2014 en ontvang 10% korting op jouw
eerste boeking! Inschrijven is gratis en simpel. Ga dus snel naar
www.parkeermatch.nl. Als je vragen hebt, kan je ons bereiken op
info@parkeermatch.nl. Wij zijn er om jou te helpen.
Als je niet in staat bent van onze dienst gebruik te maken, geef deze flyer dan
alsjeblieft aan iemand die dat wel kan!
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