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Handelaars en klanten lovend over
consump�eparkeren
Vorige week lanceerden stad Kortrijk en het Handelsdistrict het concept van ‘consump�eparkeren’.

Tijdens de lanceringsac�e krijg je je parking volledig terugbetaald als je 75 euro spendeert bij

handelaars. Swave laat weten dat al bijna 1000 mensen hun parkeergeld terugkrijgen. Ook schreven al

meer handelaars in om vanaf 2 juni zelf een stukje van je parkeergeld terug te betalen. Als dank dat je

bij hen kwam shoppen of tafelen.

Het concept van consump�eparkeren is ondertussen een week van start gegaan. Mensen en handelaars

die het leren kennen reageren lovend.

“Ik vind het een super goed idee. Parkeerkosten zijn niet langer een drempel
om naar de stad te komen. Ik denk ook dat het concept mensen motiveert om
een dagje te shoppen in Kortrijk. Uiteindelijk heb je als klant niets te verliezen.
Als je de drempel van 75 euro haalt, dan krijg je de terugbetaling, zo niet, dan
betaal je voor de parking. Iets wat sowieso het geval al was. Ik vind het een
zeer mooi initiatief vanuit de stad.”
— Chantal Verniest, conceptstore OES

Kenny Lecoutere (32), die de Swave app al hee� gedownload, beaamt:

“Ik ging vandaag sowieso ergens shoppen en dan maakt gratis parkeren het
natuurlijk interessanter om eens naar de stad te komen. Ik krijg nu m’n
parkeergeld teruggestort gewoon door te betalen. Gemakkelijker kan je het toch
niet bedenken.”
— Kenny Lecoutere

Interesse bij andere steden
De vraag is natuurlijk of andere steden zullen volgen.
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“Swave is al door enkele steden opgebeld, ja. Enerzijds geeft het een boost
aan handelaars, maar door je op specifieke parkings te richten kan dit ook
passen binnen het mobiliteitsbeleid. Met Swave bekijken we overigens om
iedereen te belonen die lokaal consumeert, hoe je ook naar de stad komt.”
— Wouter Allijns, schepen van Economie

Ook Mode Unie, de organisa�e van zelfstandige modewinkels, ijvert om dit in andere steden te lanceren.

“We staan al lang achter het concept van consumptieparkeren. Betalend
parkeren brengt vaak tijdsdruk met zich mee. Sommige klanten voelen zich er
sneller DOOR opgejaagd tijdens het shoppen. Veel van onze leden tonen
interesse. Zeker omdat ze er niets voor hoeven te doen.”
— Isolde Delanghe, directeur Mode Unie

“We zitten heel binnenkort samen met Swave om ook acties uit te werken voor
wie zich niet met de wagen naar de stad begeeft. Mensen die bewust kiezen
om op een duurzame manier te komen shoppen verdienen ook een steuntje in
de rug. Laat het duidelijk zijn dat álle bezoekers die lókaal shoppen, op welke
manier dan ook, een waardering verdienen.”
— Axel Weydts, schepen van Mobiliteit

Wat na de lanceringsactie?
Vanaf 2 juni willen immers behoorlijk wat handelaars in de binnenstad zelf een deel van je parking

terugbetalen. Iedere deelnemende handelaar bepaalt zelf welk percentage van je aankoop je terugkrijgt

voor je parking.

“Ik hoor wel vaker mensen zeggen dat de parking duur is voor een namiddagje
shoppen, dus het is zeker een goede zaak dat we hieraan kunnen
tegemoetkomen. Zo voorkom je dat klanten naar andere zaken gaan, buiten
Kortrijk, waar het goedkoper parkeren is.”
— Freya Deloore, herenkledingzaak Selected Na�on



“Ik zie het als een sympathiek gebaar van de handelaars naar de klanten. Hoe
meer handelaars deelnemen, hoe meer we de parkeerkost spreiden en klanten
tevreden stellen. Daar doe ik graag aan mee.”
— Chantal Verniest, conceptstore OES

Ergodôme Kortrijk, specialist in ergonomisch meubilair, wil zelfs de hele dag je parking betalen bij

aankopen vanaf 99 euro.

“Wie bij ons meubilair komt kopen, moet dat zorgeloos kunnen doen en daar
hoort gratis parking bij. We hebben zelf enkele parkeerplekken, maar die zijn te
beperkt. Via Swave kunnen we al onze klanten laten genieten van gratis
parking. Als zij daarna nog eens van de stad willen genieten, des te beter. Ze
kunnen er maar wel bij varen en andere Kortrijkse handelaars ook.”
— Thibaut Lambrecht, zaakvoerder Ergodôme

Gratis parking tot 31 mei
De gra�s parking ac�e loopt nog tot 31 mei. Alle deelnemende handelaars en parkings staan opgelijst in

de app van Swave, die je kan downloaden via www.swave.be of via de app stores. Je kan Swave

downloaden voordat je naar Kortrijk komt, of tot 48u na je eerste aankoop. 
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Foto's: h�ps://www.dropbox.com/sh/ng200hijubybjkr/AADwvTNS3NKBHG8-4PSgHF2Za?dl=0

Link naar Explainer video op Youtube:

h�ps://www.youtube.com/watch?v=hodv4ueTQik 

http://www.swave.be/
https://www.dropbox.com/sh/ng200hijubybjkr/AADwvTNS3NKBHG8-4PSgHF2Za?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=hodv4ueTQik

