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Nazza is een toonaangevende leverancier 
van Mobiliteitsdiensten

(MaaS: Mobility as a Service).

Klanten een naadloos end-to-end traject laten 

ervaren voor alle soorten mobiliteit.

Introductie

MaaS
Mobility as a Service



Elke leverancier heeft 
zijn eigen 

ecosysteem

Tram

Train

Winner OV heeft de 
volledige markt

Open geïntegreerd 
ecosysteem

Customer Choice

Mobility  
as a  
service
(platforms)

Tram Private Huur 
Taxi car bike

Trein Public Rent 
Share transport car 

Taxi

takes all

Provider 1 Provider 5

Public Tram
transport

Rent 
auto

Train
Private  

car
Rent 
Bike

Taxi

Public 
transport

Public Rent
transport auto

Rent Rent
Bike Bike

Nazza is een toonaangevende leverancier van Mobiliteitsdiensten

voor alle leveranciers en klanten in het open geïntegreerde 
ecosysteem

Introductie
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Propositie

1. Handel

Mobiliteitsdiensten 

kopen, verpakken en 

verkopen om klanten 

mobiliteit op maat aan 

te bieden

3. Operatie

Op IoT gebaseerd end-to-end

aanbod voor het beheren en 
delen van activa (bv. auto's, 
fietsen, kluisjes, parkeren) incl. 
hardware
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Assets 
delen

Operatie

Onderling verbonden 

mobiliteitsplatforms 

voor planning, gebruik 

en facturering van

mobiliteitsdiensten

ICT diensten
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2. ICT Diensten

Assets 
verbinden



2. Versnellen (groeien)

2023 -2024

Zet het momentum om in tevreden 

klanten zowel zakelijk &

internationaal.

Financieel winstgevend

Implementation

2 cruciale fasen

1. Investeren (Bouwen)

2021 -2022

Opzetten van commerciële en 

ontwikkelingscapaciteiten;

Kritieke massa van extern succes opbouwen.

Financieel verliesgevend



Software by Nazza
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Re-Lock Premium i.c.m. Nazza Software 

▪ Stadsfietsen, e-bikes (Cargobikes) te huren op toegekende locaties

▪ Geofencing, vaste parkeerlocaties voor het ophalen en terugbrengen van de fiets

▪ Actuele locaties opvraagbaar via de Mobile App, IOS en Android en leverbaar als White Label 
met eigen gebruikersinterface

▪ Ondersteunt het nieuw ontwikkelde Re-Lock slot

▪ Volledige ondersteuning voor beheer & Onderhoud van Fietsen

▪ Verzamelen en analyseren van big data voor de levering van informatie diensten

Fiets Deel Platform

,



Software by Nazza
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Mogelijkheden Re-Lock Premium i.c.m. Nazza Software
• Reserveringen

• Per locatie, per fiets type
• Delen van reserveringen mogelijk
• Integratie met externe reservering systemen

• Verhuringen
• Meerdere verhuringen op één account
• Verrekening via één account

• Gebruik
• (Ont)sluiten van Fietsen met Mobile App
• Besturen van meerdere Fietsen met één App
• (Ont)sluiten van Fietsen met RFID tag/kaart

• Verrekening
• Achteraf op basis van verbruik per factuur
• Vooraf op basis van vaste prijzen
• Betaling via scale aan mogelijkheden
• Gebruik van e-Wallet mogelijk

• Rit registratie, track&trace
• Registratie van gereden routes, inclusief actuele locatie
• Registratie van rijgedrag
• Detectie en opvolging van diefstal

Fiets Deel Platform

Wordt geleverd als SaaS platform
Inclusief Mobile App voor IOS en Android

• Back to One 
• fiets halen en terugbrengen op dezelfde locatie

• Back to Many 
• fiets halen en terugbrengen op verschillende locaties

,



• ICT diensten

• OV9292, verrekening

• TURNN, micro mobiliteit gateway

• Amsterdam en Den Haag, Park & Bike

• Operator

• Mobian, Park & Bike

• Provincie Zeeland, deelfiets netwerk

• Cycleshare, leisure propositie

• Connectbike, B2B propositie

• Marketing & Sales

• Propositie ontwikkeling: Leisure

• Distributie & partnerships :FLH, 
TURNN, SBI

• Sales versterking

Business ontwikkeling 2022

MaaS
Mobility as a Service

Resultaten



• ICT diensten

• OV9292, uitbreiding dienstverlening 
(oa. e-ticketing)

• TURNN, aansluiten operators

• Fietslease Holland, B2B propositie

• Operator

• Mobian, opschaling mobility hubs

• Provincie Zeeland, opschaling naar 
andere provincies

• Cycleshare, uitrol in NL 

• Connectbike, uitrol in NL

• Bayck, OEM integratie

• Marketing & Sales

• Markt verbreding : oa. Service 
Delivery

• Uitbreiding distributie & partnerships

Business forecast 2023

MaaS
Mobility as a Service

Start van de opschaling
• Externe omgeving

• Inflatie, energie prijzen

• Geo-politieke onrust

• Logistiek

• Schaarste onderdelen


