
Deze vergelijking is opgesteld op verzoek van de providers die bij het SHPV zijn aangesloten.

Voor de meest actuele bedragen en info kunt u naar de betreffende provider op de website klikken.

Aan deze gegevens kunt u geen rechten ontlenen.

update: 14-2-2020

Kosten Kosten Kosten Herinnering

van parkeeractie parkeeractie SMS

Aanmelden met zonder

abonnement abonnement

www.mkb-brandstof.nl € 7,90

per autopas/mnd *

€ 5,00 € 2,50

eenmalig per gebruiker/mnd

€ 2,50

per maand

Parksen € 1,50

per maand

www.paybyphone.com

€ 1,85 € 0,16 € 0,30

per account/mnd
per sms, app en 

(mobiel) internet

per sms, app en 

(mobiel) internet

€ 1,50

per maand

evt. aanschaf 

dongel

€ 0,75
Flex € 0,15 min - 

0,50 max 

per week (optioneel) Basic € 0,34

Bij het SHPV zijn de volgende aanbieders bekend die diensten aanbieden via een bij ons aangesloten provider: 

ANWB Parkeren  (via Yellowbrick) www.anwb.nl/verkeer/nederland/parkeren/anwbparkeren 

Stadsparkeren  (via ParkMobile) www.stadsparkeren.nl

Texaco Stars app  (via Ease2pay) www.texaco.nl/texaco-stars 

OnTheGo parkeer & tankapp (via Ease2pay) www.myordergo.com/nl

€ 0,15n.v.t.

ook tanken, carwash en parkeren bij 

Q-park, P1 en P=R via de autopas

optie tot tanken en wassen

incl. vele extra's, zie website

Rabo Wallet (via Ease2pay) www.rabobank.nl/particulieren/betalen/contactloos-betalen/rabo-wallet/

Multi Tank Card  (via Yellowbrick) www.mtc.nl

€ 0,30 excl. BTW N.v.t.

* Meer auto’s = lagere prijzen 

optie tot garageparkeren, tanken en 

wassen

n.v.t.€ 0,00

€ 0,25 

(optioneel)
€ 0,27€ 0,15

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t. n.v.t.

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t.

€ 0,25 

(optioneel)

€ 0,00

€ 0,30

€ 0,31 excl. BTW n.v.t.

€ 0,20

€ 0,20 (flexibel)
€ 0,25 

(optioneel)

n.v.t. € 0,20

www.parksen.com € 0,00

Aanbieders Website

www.driveulu.com

www.smsparking.nl

Parkmobile www.parkmobile.nl

€ 5,00

www.q-park.nl € 0,00

www.tanqyou.com € 0,00

SMSParking

Abonnement

€ 0,00 € 0,20

€ 0,00 

www.easyparknederland.nl € 0,00 

n.v.t. n.v.t.

€ 1,99 € 0,00 

https://4411.io € 0,00 n.v.t.

€ 0,00 www.ease2pay.nl

€ 0,25 

(optioneel)
www.parkline.nl € 0,15

www.parkd.eu

€ 0,00 

n.v.t. € 5,00 per maand *

€ 0,00

€ 0,25 € 0,19 

n.v.t. € 0,25 € 0,00 

Yellowbrick https://www.yellowbrick.nl/tarieven/ € 0,00 € 0,00
0,35 

(optioneel)

www.lekkerparkeren.nl € 0,00 n.v.t. n.v.t. € 0,22 n.v.t.

n.v.t.
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