Recreatiebetaalautomaat
Snel en eenvoudig betalen voor ligplaats of camperplaats

Het innen van liggelden in een jachthaven is een tijdrovende

Ook camperplaatsen waar kampeergeld betaald moet

zaak. Havenmeesters zijn veel tijd kwijt, waardoor hun

worden kennen dit probleem. Beheerders zijn niet 24 uur

andere werkzaamheden onder druk komen te staan en ze

per dag, 7 dagen per week beschikbaar om de gelden te

zich minder kunnen richten op de watersporters.

innen, waardoor ze mogelijk inkomsten mislopen.

Eenvoudig betalen
•

Ontlast de havenmeester en/of beheerder

•

Geen contant geld in omloop bij beheerders

•

24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar

beheerders te ontlasten.

•

Geen impact op bestaande (betaalde) faciliteiten

Voorzien van pin-, creditcard en/of muntbetaalmogelijkheid

•

Techniek bewezen betrouwbaar als Strada

TMC, de grootste leverancier van parkeerautomaten in
Nederland, brengt de jarenlange ervaring met de Strada
betaalautomaat naar de jachthaven en camperplaats en
biedt daarmee dé oplossing om havenmeesters en

parkeerautomaat

biedt de recreatiebetaalautomaat ongekend gebruiksgemak.
De automaat is 24/7 beschikbaar zodat bezoekers direct bij
aankomst hun lig- of kampeergeld kunnen voldoen. Dit geeft

•

Lage investeringskosten

de havenmeester of beheerder meer tijd voor het ontvangen
van gasten en het beheren van de faciliteiten.

Betaal per ware vaartuiglengte
Zoals bij menig havenmeester bekend is, hebben vaarders
grote moeite om de juiste lengte van hun vaartuig op te
geven; gemiddeld wordt er tussen de 8 en 15% gelogen.
Vaak niet eens bewust, soms weet de vaarder de juiste
lengte niet eens.
Door slimme koppelingen kan de vaarder bij de betaal-automaat op basis van het merk en type zijn vaartuiggegevens
selecteren en is liegen over lengte voor goed verleden tijd.
Voor de bezoeker alleen maar meer gebruiksgemak.

Gebruiksvriendelijke eye-catcher
De betaalautomaat kan simpelweg op de best toegankelijke
locatie geplaatst worden, tot bijvoorbeeld op de steiger aan
toe. De moderne techniek gaat verder dan enkel een helder
en scherp kleurenscherm, de betaalautomaat biedt nog
veel meer mogelijkheden. Zo kan hij tevens dienst doen als
informatiepunt of reclamezuil voor kortingstickets
De recreatiebetaalautomaat is veel voordeliger dan vergelijkbare, concurrerende systemen, en voorzien van een
full-color wrapping wordt het een ware eye-catcher voor
elke haven of camperplaats.
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Taxameter Centrale B.V. is in 1927 gestart als importeur van instrumenten voor automobielen. In de jaren
zeventig wordt de basis gelegd voor het huidige productaanbod en sindsdien is TMC voortdurend op zoek
naar nieuwe oplossingen die opdrachtgevers helpen
hun mobiliteitsdoelstellingen effectiever en efficiënter
te realiseren.
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