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Organisatie eMagine Reality Groep

Nazza N.V. is onderdeel van 
eMagine Reality B.V.
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Billing House BV Nazza NV Nota Checkers BV

33,33% 33,33% 33,33%

100% 100% 15%

Billing House BV

Billing House BV is 100% dochter van eMagine Reality BV. Billing 

House houdt zich bezig met het leveren van Digitale Service 

Platformen waaronder onder andere CRM, en Billing voor diverse 

sectoren waaronder Energie, e-Commerce en ook Mobiliteit. 

Billing House is een leverancier van Nazza. 

Nota Checkers BV

eMagine Reality BV heeft een deelname van 15% in NotaCheckers 

BV. Nota Checkers BV levert een platform waarop facturen 

gecheckt kunnen worden, met name facturen van tandartsen. 

Billing House BV is de software leverancier van Nota Checkers.



eMagine Reality is de holding waar in met name deelnemingen worden beheerd en overkoepelende 
diensten worden geleverd aan de onderliggende deelnemingen. Het betreft hier onder andere 
bedrijfsontwikkeling, marketing & sales, financiële diensten (waaronder financiering, 
bedrijfsadministratie, accountant), backoffice diensten en facilitaire diensten (onder andere 
kantoorhuur en schoonmaak). Vanuit eMagine worden in principe geen eindklanten bediend. Kosten 
voor overkoepelende diensten worden naar rato doorbelast aan de deelnemingen (met name aan 
dochtermaatschappijen Nazza en Billing House).

Nazza is het bedrijf van waaruit mobiliteitsdiensten worden geleverd. Het betreft hier asset 
management (fleet management), asset sharing diensten en Mobility-as-a-Service diensten (multi 
mobiliteit diensten). Er worden op basis van het ontwikkelde cloud platform zowel hardware als software 
diensten geleverd op basis waarvan de klanten mobiele assets (fietsen, steps, scooters) kunnen 
beheren, onderhouden en ook delen. 

Vanuit de MaaS diensten worden aanbieders en gebruikers van multi mobiliteit diensten in staat gesteld 
om deze diensten middels één Mobiele App of middels één Chipkaart te plannen, boeken, gebruiken en 
verrekenen. Een nieuwe productlijn die thans ontwikkeld wordt stelt Nazza in staat om volledige 
mobiliteitsdiensten als pakketten te leveren, en in te kopen, ook wel groothandel genoemd. In Nazza 
vindt met name de marketing, verkoop en levering van dergelijke diensten plaats. De ICT ontwikkeling en 
support vindt voor een groot deel plaats vanuit Billing House. Daarnaast worden klant en klare 
dienstverlening rechtstreeks door Nazza ingekocht waaronder op het gebied van hardware (slimme 
sloten van onder andere Axa en Micropoint), GPS/GSM units (met name Teltonika) en mobiele internet 
connectiviteit (Kore, Truphone). 

Beschrijving Organisatie

eMagine
Reality



Billing House is het bedrijf waar alle ICT ontwikkeling en support voor de eMagine deelnemingen 
(Nazza, Notacheckers, Billing House) plaatsvindt. De ontwikkelingen gebeuren voor klanten vaak op 
projectbasis, waarna de ontwikkelde software als een Dienst (SaaS) wordt geleverd. Billing House is dan 
verantwoordelijk voor het totale operationeel functioneren van de dienst. Voor bestaande klanten in 
onder andere eCommerce, Energie, en EV-charging wordt een billing SaaS dienst geleverd. Betalingen 
van deze dienst gebeurt op basis van metrics als aantallen klanten, of aantallen facturen per maand. 
Vanuit Billing House worden voor directe klanten verkoop en account management activiteiten 
uitgevoerd. Voor Nazza wordt een compleet mobiliteitsplatform ontwikkeld en beheerd. Hiervoor 
worden zowel ontwikkeling- als supportdiensten geleverd. Deze diensten worden op uren- en 
kostenbasis doorbelast aan Nazza. Daarnaast zal Billing House aan Nazza ook kant-en-klare billing 
diensten gaan leveren voor mobiliteitsklanten. Voor het gebruik van het jBilling framework worden door 
Billing House licentie kosten aan jBilling betaald. Als preferred partner van jBilling is Billing House één 
van de wereldwijde partners die voor implementatie en operatie door jBilling naar voren worden 
geschoven. jBilling zelf houdt zich alleen bezig met het verkopen van licenties, en fungeert dus als 
saleskanaal voor Billing House. 

Nota Checkers is een deelneming (15%) van eMagine Reality. Nota Checkers levert een platform om 
facturen (met name voor tandheelkundige diensten) te controleren. Onregelmatigheden en fouten 
worden door een volledig geautomatiseerde controle gemeld en opgevolgd. Billing House heeft het 
platform ontwikkeld en levert onderhoud & beheer voor het platform. Daarnaast wordt vanuit eMagine 
ondersteund op het gebied van bedrijfsontwikkeling, marketing & sales.

Beschrijving Organisatie



Omzet organisatie

De omzet van eMagine Reality BV bestaat met name uit de facturatie 
van ondersteunende diensten aan de deelnemingen Nazza en Billing 
House. De omzet zal in 2021 ten opzichte van 2020 licht groeien als gevolg 
van verdere toename en doorbelasting van overkoepelende activiteiten 
voor zowel Nazza als Billing House.

De omzet van Billing House BV bestaat enerzijds uit de diensten die aan 
externe klanten worden geleverd en daarnaast uit omzet die bij Nazza in 
rekening wordt gebracht voor de ontwikkeling en beheer van het 
mobiliteitsplatform van Nazza. Voor alle omzet geldt dat deze bestaat uit 
eenmalige omzet uit werkzaamheden op project- of inhuur basis en uit 
terugkerende omzet voor het leveren van diensten op abonnementsbasis 
(ofwel terugkerende basis). De omzet van Billing House voor doorbelasting 
naar Nazza bestaat geheel uit werkzaamheden op inhuur basis en zal voor 
2021 beduidend hoger liggen dan voor 2020 als gevolg van hogere 
investeringen door Nazza in de ontwikkeling van het mobiliteitsplatform. 
Externe omzet van Billing House zal naar verwachting voor 2021 ongeveer 
gelijk blijven ten opzichte van 2020. Het aandeel van terugkerende omzet 
neemt licht toe in 2021 ten aanzien van 2020.

De omzet van Nazza NV bestaat zowel uit eenmalige inkomsten en 
uit terugkerende inkomsten. De eenmalige kosten komen uit 
werkzaamheden op projectbasis en het verkopen van hardware. 
Anderzijds komen de terugkerende inkomsten uit abonnementen. De 
totale omzet van Nazza voor 2021 zal aanzienlijk toenemen ten 
opzichte van 2020. Met name de inkomsten uit abonnementen liggen 
veel hoger dan in 2020 door het uitbreiden van het aantal klanten 
alsook de groei van de bestaande klanten die meer abonnementen 
afnemen van Nazza. De strategische keuze van eMagine is om vooral 
Nazza versneld verder te laten groeien waarmee ook het aandeel van 
de terugkerende inkomsten zal gaan groeien. In 2021 zal deze snelle 
groei nog niet zichtbaar zijn, aangezien verder investeringen in 
marketing- en verkoop zullen worden gedaan, alsmede het 
ontwikkelen van nieuwe producten. De verwachting is dat vanaf 2022 
de groei verder zal toenemen en ook zichtbaar zal zijn.



Aangezien binnen eMagine Reality geen operationele
activiteiten plaatsvinden wordt daar geen IP opgebouwd.

Binnen Billling House wordt met name diensten ontwikkeld die als 
SaaS dienst worden aangeboden. Voor de eigen ontwikkelingen voor 
specifieke domeinen (ecommerce, energie, charging) wordt wel enig 
IP opgebouwd in Billing House. Naast specifieke ontwikkelingen wordt 
gebruik gemaakt van het jBilling framework, dat op licentie basis 
wordt afgenomen, en derhalve IP eigendom van leverancier. 
Daarnaast worden er op project- en inhuurbasis diensten uitgevoerd. 
Over deze werkzaamheden wordt geen IP opgebouwd. 

Binnen Nazza is het mobiliteitsplatform geheel in eigen beheer 
opgebouwd. Het volledige IP van dit ontwikkelde platform rust bij 
Nazza. 

Intellectueel eigendom





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 verkoopaanpak 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



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. 11) 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. 11) 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



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 11) 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.



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:



Schaalbaar bedrijfsmodel

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.

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.

Nazza werkt op alle 3 niveaus (zie Pagina 11) 
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

Schaalbaar

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



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 omdat 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

2



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

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
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.



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 :



Impact COVID 19

Huidige marktrends

De overheid staat onder grote druk om het CO2 
verbruik sterk terug te dringen. De luchtkwaliteit 
moet verbeteren. Dat is wereldwijd een streven, 
maar op Europees niveau wordt het nu opgelegd en 
dat wordt ondersteund door de Nederlandse rechter. 
De Vereniging Zakelijke Rijders verwacht zelfs dat het 
onbeperkt vergoeden van zakelijke kilometers aan 
banden wordt gelegd

Steeds meer mensen werken niet meer alleen op 
kantoor maar ook vanuit huis. Deze trend wordt 
versterkt door het merendeels thuiszitten van de 
medewerkers in verband met de COVID-19-crisis. 
Werkgevers zoeken naar alternatieven en willen 
tegelijk de administratieve druk verlagen. 
Daarbovenop komt nog de vitaliteit van de 
medewerkers die steeds relevanter wordt. Dus ook 
bewegen onderweg naar werk wordt de norm.

Impact Klimaatmaatregelen



Verschillende vormen van mobiliteit (auto, trein, bus, 
fiets, scooter, etc.) zijn nu allemaal aparte 
eilandjes. Er is geen koppeling tussen alle vormen 
van mobiliteit. Ze sluiten niet op elkaar aan.
Elke vorm van mobiliteit heeft zijn eigen operators, 
providers, apps, abonnementen, en betaalsystemen.

Huidig ecosysteem

Aanbieders acteren op eilandjes:

Aparte ecosystemen 
voor mobiliteit

Deelauto Tram Bus

Metro Scooter Deeltaxi

E-Bike Deelfiets E-Step



Open Ecosysteem

Door overheden wordt gewerkt aan standaardisering, zoals de
TOMP interface om dit ook  mogelijk te maken. Een scenario dat 1
aanbieder alles zal doen is niet reëel. Er zullen net als in de Telecom
markt een aantal wereldwijde spelers ontstaan die de markt gaan verdelen.
Daarnaast ontstaan ook talloze lokale, niche spelers. Al deze spelers zullen via een 
standaard op elkaar moeten aansluiten om de hele markt te kunnen bedienen.

Keuze van gebruiker

Mobility as 
a service
(platforms)

Aanbieders Mobiliteit

Taxi

Deel
Taxi

Openbaar
vervoer

Huur
auto

Deel
fiets

Private
car

Tram

Trein

Nazza
Interconnect Services

Nazza

Nazza NV verwacht dat de
mobiliteitsmarkt zal groeien
naar een open ecosysteem van
vele operators en providers.

Wat is TOMP?
TOMP is een standaard die door marktspelers in de mobiliteitsmarkt gezamenlijk wordt 
gedefinieerd. De afkorting staat voor Transport Operator Mobility Provider. Het stelt de 
aanbieders van multi-modale mobiliteit diensten (de Mobility Providers) in staat om op een 
standaard manier te koppelen en informatie uit te wisselen met de exploitanten van 
mobiliteit assets (bv. fietsen, auto’s, eSteps etc.). Het wordt hierdoor dus makkelijker om alle 
aanbieders aan exploitanten te koppelen, en daarmee een naadloze dienstverlening voor de 
eindklant (de reiziger) te realiseren. Het wordt hiermee mogelijk om vanuit één app de hele 
reis met verschillende aanbieders te plannen, boeken, gebruiken, en verrekenen. Het 
standaardisatie proces wordt vanuit de overheid (Ministerie I&W) aangestuurd, om te 
zorgen, dat straks alle aanbieders en exploitanten van mobiliteitsdiensten kunnen meedoen 
en hiermee een open eco-systeem wordt gecreëerd.



Markt
De markt van Nazza bestaat direct uit bedrijven met een grote klantenkring, die de “white label” 
abonnementen verkopen onder hun eigen merk aan hun klanten (B2B en B2C). Dat kunnen grote 
bedrijven zijn maar ook het MKB.

In het marktonderzoek van ABN AMRO zijn twee scenario’s uitgewerkt die als waarschijnlijk worden geacht. Het 

conservatieve scenario is ‘’gebaseerd op de groep Nederlanders die nu al zegt open staan voor MaaS en ook 

vertrouwen heeft dat deze dienst er echt gaat komen. Hierbij gaat het om 15 procent, oftewel zo’n twee miljoen 

volwassen Nederlanders. Van die groep zegt de meerderheid maximaal 200 euro per maand uit te willen geven 

aan een vervoersabonnement waarmee in de stad vrij kan worden gereisd. Als we uitgaan van een 

abonnementsprijs van euro 200 komt dit neer op een potentiële omzet van 4,8 miljard euro per jaar.’’

De auto is niet meer de norm, maar een flexibele combinatie van verschillende mobiliteiten. Deze trend wordt 

alleen maar versterkt door Covid, daar nu veel bedrijven versneld gaan kijken naar flexibelere oplossingen dan 

die nu gebruikelijk zijn, zoals een vaste leaseauto voor een medewerker.

Veel werknemers zijn nu thuis en zullen ook in de toekomst meerdere dagen per week thuis blijven werken. 

Bijvoorbeeld bij Ziggo is dat recent in de nieuwe CAO vastgelegd. Het is onze verwachting dat veel bedrijven dit 

voorbeeld zullen volgen. Daarnaast willen bedrijven altijd kosten besparen en met deze aanpak is dat mogelijk 

terwijl de mobiliteitsprestatie zelfs nog verbetert. Door een flexibele combinatie van mobiliteiten in 

abonnementsvorm krijg je meer zekerheid doordat je niet van 1 aanbieder afhankelijk bent en je kan voor elke 

situatie de beste keuze maken.

Op termijn verwachten wij dat er ook gebruik zal worden gemaakt van kustmatige intelligentie (AI), zodat er 

steeds slimmere keuzes gemaakt kunnen worden en daardoor reistijd, kosten en CO2 bespaard kunnen worden

1  F.R. Couzy 2019, ‘Mobility as a service: Hoe een nieuwe kijk op mobiliteit de vervoersmarkt op zijn kop zet’, p. 16 -17.

2  VodafoneZiggo 27 oktober 2020, ‘VodafoneZiggo legt beleid voor meer thuiswerken vast voor lange termijn’,
(https://www.vodafoneziggo.nl/nieuws/vodafoneziggo-legt-beleid-voor-meer-thuiswerken-vast-voor-lange-termijn/).



In General: Mobility Service Providers

& Mobility Operators

Nazza levert koppeling aan Mobility 

Service Providers met Mobility 

Operators voor de uitvoering van de 

dienstverlening. Nazza levert 

koppeling met Mobility Service 

Providers aan Mobility Operators 

voor de verkoop / distributie van hun 

diensten.

Skidata

Levert de hardware voor 

parkeeroplossingen (marktleider) en 

Nazza het software platform om zo 

parkeerdiensten te leveren en 

andere mobiliteitsdiensten zoals 

Fiets-as-a-service.

Giant / Connectbike

Ook een Fiets-as-a-service platform 

waar Connectbike het verkoopnetwerk 

levert en Giant de fietsen.

Gemeenten

Zoeken naar parkeer-fiets oplossingen 

om de congestie tegen te gaan in de 

centra van steden.

Everon

Als wereldwijde leverancier van 

EV-oplaaddiensten is Everon een 

integraal onderdeel van het 

MaaS-ecosysteem.

Sloten en “track and trace”

hardware fabrikanten

met alle grote spelers op dit gebied 

heeft Nazza partnerships. 

Nazza benadert providers met relevante merken en grote 
klantenkring via directe persoonlijke verkoop op directie- niveau. 
Dat wordt soms gecombineerd met partners, die reeds al een 
relatie hebben opgebouwd met deze bedrijven, zodat een 
gezamenlijke, sterkere propositie kan worden aangeboden.
 
In het gekozen OEM model is het mogelijk om meerdere providers 
naast elkaar te laten opereren. Ze hebben tenslotte allemaal hun 
eigen klantenbestand. Er wordt met name ook gericht op 
internationale providers zodat Nazza ook snel kan 
internationaliseren door mee te liften op het internationale 
klantenbestand. Op dit moment vinden daar de eerste gesprekken 
over plaats met Vodafone.

Daarnaast zal Nazza een zeer duidelijke positionering in de 
markt gaan realiseren door een uitgekiende en moderne marketing 
communicatie strategie te hanteren. Online communicatie, en 
sociale media vervullen hier een prominente rol in. Nazza zal zich 
profileren als visionair en ‘thought leader’, maar tegelijkertijd als een 
partij die nù concrete oplossingen biedt. De website en sociale 
media worden volledig daarop afgestemd. Door de 
OEM aanpak zijn de investeringen in marketing relatief veel lager 
dan in de standaardbenadering naar directe eindklanten (B2C).

Go to market



Concurrentie

MaaS Service Providers
Hely, Tranzer, Mobility cards

(Xximo, MoveMove), Beamrz, Tripkey

MaaS Enablers
Radiuz, Mind Mobility, Joyride,

Noa, Move

MaaS Operators
Qwic Urbee, Cargoroo, Movelo,

Felyx, Swapfiets, Zipcar

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

Alle concurrenten kunnen onderdeel worden van het

Nazza ecosysteem en zijn dus potentiele klanten en/of partners.

Blijven eigenaar van de eindklant, en 
gericht op bedienen van hun klant

Niet gericht op het bedienen van, en 
koppelen met andere Service Providers

Beschikken niet  over op (op alle 
onderdelen) state-of-the-art Digitale 
Service Platformen

Vaak focus op specifieke doelgroepen, 
en niet op alle mobiliteiten

In deze nieuwe markt nog weinig (tot 
geen) spelers met focus op 
mobiliteitsdiensten

Bestaande spelers vaak focus op 1 
mobiliteitsvorm (bv. deelfietsen)

Niet gericht op integratie met andere 
providers, voldoen niet aan TOMP 
standaard

Gericht op technische ondersteuning, en 
niet op bieden van volledig pakket van 
mobiliteitsdiensten

Focus op exploitatie van, overwegend 1 
mobiliteitsvorm

Focus op bezetting, beheer & onderhoud 
van de assets, niet op bedienen van 
eindklanten

Vaak weinig IT kennis en beperkte 
middelen om hierin te investeren

Niet gericht op openstellen van assets 
voor andere service providers (wholesale 
klanten), maar meer op eigen 
klanten/gebruikers.



Er zijn verschillende implementaties 
voorverschillende branches uitgevoerd: 
Energie (zoals Essent), Mobiliteit, 
e-commerce, Finance.

Verticale

implementatie

Met verschillende BikeShare-bedrijven
zijn contracten voor het leveren van
backoffice diensten.

Contract 

Backoffice diensten

Er is een samenwerking tot stand
gekomen met 2 grote fietsleveranciers.

Samenwerkingen

met leveranciers

Het delen van assets is bewezen en 
verschillende MaaS-projecten in NL 
zijn live.

Proof-of-concept 

delen van assets

Verschillende MaaS-gerelateerde 
klanten zijn operationeel en een 
aantal projecten zijn in uitvoering.

MaaS-klanten

aangesloten

Voor de gezamenlijke ontwikkeling van 
MaaS standaarden en diensten zijn 
contacten gelegd met centrale en 
lokale overheden.

Connectie

met overheden

Track record Deel A



Door de grote aanwezigheid op alle niveaus 
(zie pagina 11) worden operators en providers 
automatisch aangetrokken tot Nazza. Nazza 
hanteert een onafhankelijke positie door 
providers op door hen gewenste manier en 
niveau te ondersteunen. Nazza heeft geen 
eigen eindklanten, en exploiteert geen eigen 
assets.  Nazza is dan ook het meest 
onafhankelijk en heeft daardoor een groot 
marktpotentieel als verbinder, en groothandel 
in mobiliteitsdiensten. Andere partijen worden 
vaak gedomineerd door partijen met 
specifieke belangen in de vervoersindustrie 
(auto’s, fietsen, Openbaar Vervoer).

Verticale 

implementatie

Contracten gesloten met meerdere 
MaaS operators en serviceproviders 
waaronder Openbaar Vervoersbedrijven 
om de markt voor deelfietsen te 
openen.

Contracten met

operators en providers

Samenwerking met Giant/Connectbike 
om gezamenlijk Fiets as a Service te 
ontwikkelen en verkopen.

Partnerships

met Giant/Connectbike

Nazza is voorkeurspartner van JBilling 
en levert “end-to-end Billing” diensten 
naar haar wereldwijde klanten en heeft 
daardoor een zeer essentieel onder-
deel in handen van de MaaS propositie.

MaaS klanten

aangesloten

Nazza heeft nu 25 FTE’s en heeft 
samenwerkingen gesloten met de
meest belangrijke leveranciers voor 
hard- en software op dit domein.

Sterke basis

voor Nazza

Track record

Unieke Marktpositie

Deel B



Our Community
is growing each day

Klanten
MaaS Service Providers

MaaS Operators

Asset Providers
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