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Nazza verbindt en vertaalt online mobiliteitsmogelijkheden en 

innovatie naar het dagelijks leven. Reizen is van ons allemaal en wij zijn 

uw duurzame onafhankelijke reispartner. Wij brengen u waar u wilt zijn.

Wij van Nazza bouwen aan innovatieve mobiliteitsoplossingen zodat 

reizen voor iedereen laagdrempelig, gebruiksvriendelijk, betaalbaar en 

duurzaam is. Hoe doen wij dit? Wij bieden Mobility-as-a-Service.

Alternatieven voor de huidige manier van vervoer, 
immers traditionele oplossingen zijn relatief duur, niet 
duurzaam en worden niet optimaal benut. Er is meer 
flexibiliteit voor benutten van verschillende vormen 
gewenst. Door Corona verandert de behoefte nog sterker.

Mobility
as a Service

Er is grote behoefte aan:

Introductie Nazza

Integrale oplossingen zoals voor het laden 
van elektrische auto’s en fietsen, vinden en 
reserveren van parkeerplaatsen, delen van 
auto’s, scooters en fietsen.



Fleet management IoT to locate and access asset

Objecten deelbaar maken

Customer care Billing CRM

Online service platform 

Service platform voor mobiliteitsaanbieders
Nazza levert software waaronder mobiele apps waarmee gebruikers alles voor hun reis 
kunnen regelen. Snel en gemakkelijk. Wij bieden deze software aan mobiliteitsaanbieders 
zodat zij een geautomatiseerde en naadloze dienstverlening kunnen aanbieden op het 
gebied van plannen, reserveren, gebruik, verrekening en betaling van mobiliteitsdiensten. 

Objecten deelbaar maken
Wij maken objecten (zoals e-bikes en e-scooters) deelbaar. Voertuigen en andere 
objecten worden uitgerust met slimme, elektronische sloten, track-and-trace hardware, 
en zijn altijd verbonden met Internet (Internet Of Things). De gebruikers van de mobiele 
app kunnen vervolgens de mobiliteitsobjecten eenvoudig lokaliseren, ontsluiten en 
gebruiken. 

Flexibele abonnementen voor bedrijven
De eerder beschreven diensten voor mobiliteitsaanbieders brengen ons in de unieke 
positie om flexibele abonnementen te bieden voor (grote) bedrijven voor hun werknemers 
en klanten. We doen dit geheel onafhankelijk en stimuleren het gebruik van duurzame 
mobiliteit. 

Propositie

In de figuur wordt op de 3 niveaus schematisch

aangegeven wat voor diensten Nazza aanbiedt

MaaS Gateway Webshop Logistics

Flexibele abonnementen 



Nazza levert al veel oplossingen op niveau 2 en 3.
Nazza gaat nu ook op niveau 1 leveren.

Acteren op niveau 1 is mogelijk doordat Nazza stevige posities en partners heeft op 
niveau 2 en 3. Nazza heeft de software platforms beschikbaar om als onafhankelijke 
groothandel te acteren richting grote providers zoals bijvoorbeeld de 
telecomproviders, grote retailers of verzekeringsmaatschappijen, die deze diensten 
verkopen via maatwerk abonnementen naar hun eindklanten (B2B, B2C).

Voorbeeld telecomproviders
De telecomproviders hebben een grote klantenkring en zijn op zoek naar aanvullende 
schaalbare diensten om hun positie verder te versterken. Zij hebben de juiste 
merkbeleving, en verkoop aanpak om klanten te bereiken.  Het aanbieden van 
mobiliteitsdiensten in de vorm van een maatwerk abonnement is niet meer dan een 
extra functie op het bestaande telefoonabonnement. Gebruik en verrekening kan met 
een App via de Telecom provider gerealiseerd worden. Mobiel reizen wordt daarmee 
net zo laagdrempelig, en zorgeloos als mobiel bellen. Door deze aanpak is het voor 
dergelijke providers ook zeer interessant om mobiliteitsdiensten aan hun portfolio toe 
te voegen. De ontsluiting en uitvoering van de diensten wordt in zijn geheel ingekocht 
bij Nazza als “whitelabel” dienst.

Nazza op alle niveaus
Making
MaaS
possible

1. Flexibele
abonnementen 

2. Service platform 
IT platform voor verkoop, levering,

en verrekening van mobiele diensten

Auto Tram Bus Metro Scooter Taxi E-Bike Fiets E-Step

3. Objecten deelbaar maken
Hardware en software om

mobiele objecten digitaal deelbaar maken



Simpel & effectief

Time to Market:
Nazza is al 8 jaar bezig met de ontwikkeling van het Service Platform, 
waardoor een enorme voorspong is opgebouwd op de concurrentie. 
Die is meer dan een jaar in het algemeen in tijd uitgedrukt en op 
sommige onderdelen meerdere jaren. Nazza kan vandaag leveren en 
doet dat al op niveau 2 en 3 (zie Pagina 7) op grote schaal.

Pay as you Go:
De klant betaalt voor diensten overwegend voor het gebruik. 
Dat wordt altijd overzichtelijk en tijdig met de klant  gecommuniceerd 
die daardoor online en continu (real time) inzage heeft in zijn kosten 
en verbruik. Dat inzicht geldt trouwens ook voor het CO2 verbruik. Veel 
bedrijven zijn min of meer verplicht om CO2 verbruik bij te houden en 
hierover te rapporteren.

Abonnementen:
Nazza maakt merendeels gebruik van abonnementen, waardoor de 
klant geen grote investering moet doen. Er is dus een lage financiële 
instapdrempel.



Schaalbaar bedrijfsmodel

Nazza werkt op alle 3 niveaus (zie Pagina 7.) 
voor zeer veel operators en providers, waar-
door Nazza op relevante onderdelen van de 
mobiliteitsmarkt een strategische positie 
heeft opgebouwd. Nazza is de partij die als 
eerste verschillende types van mobiliteit en 
verschillende soorten partijen heeft geïnte-
greerd, en hierbij tevens voldoet aan de

Veel operators en providers reeds als klant: 

TOMP standaard voor gegevensuitwisseling 
tussen die partijen. Daar de overheid de 
TOMP standaard sterk wil promoten komen 
veel partijen naar Nazza toe voor een invul-
ling van de backend systemen, daar Nazza 
de TOMP standaard als enige volledig heeft 
geïmplementeerd en in de praktijk op 
meerdere locaties heeft draaien.

De propositie van Nazza is zeer schaalbaar. 
Processen en gegevensuitwisseling zijn 
verregaand geautomatiseerd, en er is 
nauwelijks tot geen handmatige assistentie 
nodig. Automatisering zal nog verder 
toenemen in de toekomst. Ook in de verkoop 
is sprake van automatisering door het 
toepassen van abonnementen en de “white 
label” aanpak naar de grote providers die

hun orders automatisch bij Nazza kunnen 
inleggen vanuit hun eigen systemen, 
waarna orderafhandeling bij Nazza ook 
geautomatiseerd plaatsvindt. Alleen bij de 
2e lijnservice worden eigen medewerkers 
ingezet. De eerstelijnsservice wordt verricht 
door de provider die direct abonnementen 
onder eigen merk afsluit met haar eigen 
klanten.

Schaalbaar



Unieke marktpositie

Nazza heeft een grote portefeuille van 
langlopende overeenkomsten opgebouwd.  
Daardoor is een groot gedeelte van de omzet 
terugkerend. Deze terugkerende omzet is tevens 
de fundering voor de groei van Nazza. Onze 
verwachting is dat het gedeelte terugkerende 
omzet zal toenemen in de komende jaren. Nazza 
zet vol in op abonnementen en het percentage 
omzet afkomstig van projecten zal naar 
verwachting sterk dalen. 

Langlopende contracten:

Projecten worden met name uitgevoerd als 
deze strategisch bijdragen aan de positie 
van Nazza. Op deze manier kunnen 
bepaalde onderdelen van de te ontwikkelen 
software voor een specifieke klant, daarna 
generiek voor de gehele markt ingezet 
worden. Door de klant mee te laten 
financieren, worden de investeringen in R&D 
beheersbaar gehouden.

Nazza maakt gebruik van een open 
architectuur, die andere partijen in staat 
stelt te participeren in het mobiliteits- 
ecosysteem via het Nazza platform. Dat 
betekent ook weer dat Nazza op haar beurt 
gebruik kan maken van diensten van die 
andere partijen. Daardoor wordt Nazza als 
platform steeds verrijkt met nieuwe

diensten die voor de aan te sluiten, en 
reeds aangesloten partijen aantrekkelijk 
zijn. Naarmate meer partijen aangesloten 
worden werkt dit netwerkeffect steeds 
sterker en sneller. Dit netwerkeffect maak 
de positie van Nazza als dè verbinder in 
het mobiliteitsecosysteem
steeds sterker.

Open architectuur en onafhankelijk:



De klant heeft op deze manier altijd een 
abonnement op maat. In de huidige markt kan 
deze combinatie van vervoersmiddelen, 
operators, betalingen, apps en websites niet 
eenvoudig zelf besteld en gebruikt worden. Het 
kost nu veel tijd en moeite en vergt ook veel 
kennis en ervaring. Daarnaast is de totaalprijs 
dan hoger, daar combineren van afzonderlijke 
abonnementen tot hogere kosten leidt.

Rush Hour

Years International

First class Train

Dashboard
(incl. CO  )

Dashboard
(incl. CO  )

Dashboard
(incl. CO  )

Higher level
of cars

Priority y/nCardNational

Quota of KM’sCities

Months

Days

End user app in App

Nazza white label voor 
grotere providers. 

Ultieme doel van Nazza is om maatwerk 
per klant te kunnen leveren. Pakket van 
mobiliteitsdiensten zijn te bestellen via 
een menukaart, een  “configurator” van 
abonnementen:

ServicesDistanceLocationTimeSelect Assets
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Service Platform

Om digitale dienstverlening voor 

mobiliteitsdiensten mogelijk te 

maken heeft Nazza een eigen 

digitaal service platform 

ontwikkeld. Zie figuur.

Dit zeer uitgebreide platform stelt Nazza in 
staat op alle 3 niveaus (pag. 7) operators 
en providers te faciliteren. Nazza levert de 
hardware, software en service merendeels 
op basis van SaaS abonnementen, die op 
niveau 2 en 3 (pag. 7) worden afgerekend 
op basis van het aantal vervoersmiddelen 
en de tijd.

Nazza is op dit gebied toonaangevend en 
heeft dan ook software integraties (API’s) 
en langdurige samenwerking met relevante 
aanbieders van parkeergaragesoftware, 
fiets-, auto, en elektrische slotenfabrikanten.

Nazza

Smart Assets

Internet of Things

Klant - &
abonnement

registratie

Plannen
Boeken

Reserveren

Product-
& tarieven
catalogus

Facturatie
& Betaling

Identificatie-
en toegang

controle

eTicketing
Productie en 

distributie

Asset
vloot

beheer

Assets
delen

Asset
Providers

MaaS
Operators

MaaS Service 
Providers



Gericht op flexibele invulling
van het woon-werk verkeer
als alternatief voor de huidige 
manier van vervoer.

Verschillende mobiliteiten 
waarbij o.a. afstand en frequentie 
(ie. aantal dagen per week dat op 
kantoor gewerkt wordt) instelbaar 
zijn, en zo een abonnement op
maat gemaakt wordt.

Forens Flex pakket

Voorbeelden van onderdelen:

Lease-eBike van de werkgever, waarmee zowel 
zakelijk als privé (inmiddels fiscaal gunstig) gereisd 
kan worden. Voor forenzen kan deze ebike gebruikt 
worden om naar halte OV te komen

OV abonnement, waarmee op kosten van de 
werkgever, met al het OV (vergelijkbaar met NS 
BusinessCard) gereisd kan worden. Er wordt per 
kilometer afgerekend (en evt. ook piek/dal tarieven)

P+R Abonnement, waarmee als incidenteel alternatief 
(bv. bij slecht weer) voor de e-bike de privé auto 
geparkeerd kan worden bij het OV

Auto T&T abonnement, waarmee eenvoudig de 
zakelijk gereden kilometers geregistreerd en 
gedeclareerd kunnen worden

Parkeer Abonnement (stadrand), waarmee als 
incidenteel alternatief (bv. als tijdens werktijd ook met 
auto gereisd moet worden, of OV niet beschikbaar is) 
de privé auto geparkeerd kan worden buiten het 
centrum (van de stad waar kantoor zich bevindt) en 
per public e-bike verder gereisd kan worden naar 
kantoor

Public e-bike abonnement, waarmee vanaf parkeer 
terrein (stadrand), en evt. ook in de stad vanaf station, 
of vanaf/naar kantoor met publiek e-bike gereden 
kan worden

Taxi-abonnement, waarmee incidenteel met taxi van 
huis naar station, of van station naar kantoor gereisd 
kan worden, binvoorbeeld in geval van tijdgebrek of 
slecht weer.

Op maat gemaakt



Voordelen Forens Flex pakket

Geen zakelijke bijtelling voor zakelijke lease-auto

Gezond alternatief middels e-bike en OV

E-bike kan ook, fiscaal gunstig, privé gebruikt worden

De mix van modaliteiten maakt het mogelijk om altijd 
flexibel, voorspelbaar en zeker te forenzen 

Het abonnement kan voor werknemer op maat worden 
gemaakt vwb zijn specifieke woon-werk traject en 
frequentie van kantoorbezoek

Voordelen voor de forens :

Beperking van de kosten van naar schatting 50-75%  
tov. traditionele lease auto

Besparing van Co2 uitstoot levert significante bijdrage 
aan MVO

Stimuleren van gezonde(re) manier van leven, meer 
bewegen, meer vitaliteit van de medewerkers

Door volledige automatisering, en integratie met eigen 
systemen, geen gedoe meer met administratie, 
bonnetjes, etc.

Voordelen voor de werkgever :



+ 31 6 83 777 579

Vragen?
Wij staan voor u klaar.

rob.verkerk@nazza.nl


