
Landelijk Actieprogramma 
Parkeren & Verblijven
5 Centrale thema’s:

• Duurzaam vervoer en mobiliteit

• Duurzame infrastructuur

• Ruimtelijke ontwikkeling

• Data-gestuurd (parkeer)beleid

• De gebruiker centraal



Mobility as a 
Service

Het aanbod van multimodale, vraag 
gestuurde mobiliteitsdiensten, 

waarbij op maat gemaakte 
reismogelijkheden via een digitaal 

platform (bv. Mobiele app) met real-
time informatie aan Klanten worden 
aangeboden, inclusief betaling en 

afhandeling van transacties.



Één App voor 
al je vervoer



Binnenkort bereik je met de auto 
niet meer je stedelijke bestemming!



Onze manier van reizen verandert.

Laten we duurzame mobiliteit voor iedereen 
toegankelijk maken



Wij 
maken 
Gaiyo. 

Een veilige en gebruiksvriendelijke 
App. Het is de sleutel tot al je vervoer.



De gebruiker bepaalt

Gaiyo maakt het makkelijk om van A naar B te reizen. Alles is mogelijk. Je 
eigen auto, fiets of een van de beschikbare vervoersalternatieven die 
onze partners aanbieden.

Eenvoud, toegang en betaling staan centraal in onze aanpak. Wij leveren 
zelf geen wielen, maar bieden gebruikers single sign-on, een breed 
pakket van alternatieven en geoptimaliseerde routering.

We helpen het "auto effect" te verminderen door goede alternatieven te 
laten zien.



Één App voor
al je vervoer

Plan, boek, betaal en reis op basis 
van je persoonlijke voorkeuren en 
real-time informatie, inclusief je 
eigen vervoer en alle andere 
vormen van vervoer.



Op zoek naar de ideale reisapp



Hoe helpt Gaiyo mij?

FLEXIBEL
Er is keuze en je reist zoals het jou het beste past.

GEMAK
Reizen met je eigen auto en fiets en het reizen met 
vervoer van anderen wordt makkelijker. 
Je ziet welk vervoer er in de buurt is en plant, boekt en 
betaalt vanuit één App. 

ZORGELOOS
Met Gaiyo reis je zorgeloos, wij geven je inzicht en 
zekerheid voor, tijdens en na de reis.



Probeer slimmer te 
reizen

Het wordt steeds drukker op de weg, toch is de auto 
vaak (onderdeel van) het snelste alternatief. 

Met Gaiyo helpen we gebruikers om anders en slimmer 
te reizen.

Voor elke reis tonen wij slimme combinaties en 
alternatieven die je gemakkelijk kan proberen.



Gaiyo Business
één App voor al je zakelijk vervoer

Attractief zijn als werkgever

CO2 Emissie (klimaat, energie)

Medewerkers vragen erom 

Gemak en flexibiliteit 

Voorspelbaarheid: wat wordt 
het nieuwe ‘normaal’?

Privé en zakelijk echt 
gescheiden 



• Eenvoudig gebruik van P+R inclusief lastmile transport
• Alles kan met Gaiyo gepland, geboekt en geopend 

worden

Reizen via P+R



Al meer dan 20 aanbieders 
opgenomen

Compleet in landelijk en 
stedelijk OV
De grootste in direct 
boekbaar deelvervoer: 
4.500 e-bikes, 
8.000 e-mopeds, 
3.000 auto’s
Parkeren op straat en in 
ParkBee garages



Onze doelgroep

INDIVIDUEEL

Vaak en soms 
Gepland en spontaan

Zakelijk en privé

ALL-IN-ONE

Ontdek
Plan
Reis

Betaal

AUTOMOBILIST

Slim omgaan met de 
auto door hem steeds 
minder te gebruiken

FLEXIBELE REIZIGER

Zoek alternatieven en 
krijg er direct toegang 

toe



De gebruiker beïnvloed

ü Probeeraanbieding voor bewoners, 
medewerkers, studenten;

ü Tegoed voor inwoners met 
mobiliteitsarmoede; 

ü Een deelauto, deelfiets en meer in de 
garage en toegang tot al het publieke 
deel- en openbaar vervoer; 

ü Biedt een totaal oplossing voor 
gebruikers, incl. deelmobiliteit, 
openbaar vervoer en parkeren



De toekomst

Veranderend reisgedrag

De gebruiker

Techniek

Eco-system en vertrouwen

Gewijzigde wereld



CONTACT

Thijs Muizelaar
Business development manager

thijs@gaiyo.com

+31 6 1510 4870

thijsmuizelaar


