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 ParkCloud Awards 2016: 

Parking P3 van Brussels South Charleroi Airport door de klanten 
van ParkCloud verkozen tot Nummer 1 van de parkings in België  

 
Charleroi, 23 januari 2017 – Het Britse bedrijf ParkCloud, dat gespecialiseerd is in het 
reserveren van parkeerplaatsen, heeft aan zijn klanten gevraagd om hun stem uit te brengen 
over de beste parkings van 2016. ParkCloud, dat parkeerplaatsen in meer dan 1.700 parkings 
en 39 landen commercialiseert, wou weten welke operatoren een award verdienen. 
Internetgebruikers konden gaan stemmen in Italië, Duitsland, Frankrijk, België en het 
Verenigde Koninkrijk. In België werd parking P3 low-cost van Brussels South Charleroi Airport 
bekroond met de eerste plaats in het klassement.  
 
Om tegemoet te komen aan de vraag van zijn passagiers die een parkeerplaats tegen een 
aantrekkelijk tarief wilden reserveren besliste Brussels South Charleroi Airport in 2012 om een 
samenwerking aan te gaan met ParkCloud en de mogelijkheid te bieden om een plaats in parking P3 
te reserveren. Vier jaar later wordt deze met de stemmen van de internetgebruikers bekroond tot 
beste parking in België. 
  
Parking P3 low-cost is en blijft financieel het interessantste alternatief voor passagiers die vanuit 
Brussels South Charleroi Airport vliegen. Met deze parking kunt u voor enkele dagen of voor lange 
vakanties parkeren tegen een voordelig tarief met een shuttle service die de passagiers voor de 
terminal afzet.  
 
Deze award weerspiegelt de kwaliteit van de aangeboden service en dat verheugt gedelegeerd 
bestuurder van Brussels South Charleroi Airport Jean-Jacques CLOQUET, die zegt: “Wij zijn blij met 
deze prijs en met de erkenning van onze diensten door de internetgebruikers. Onze parking P3 
beantwoordt aan de vraag van onze passagiers, die voor ons iets terugdoen. Wij doen ons best om 
onze passagiers de beste services te blijven aanbieden en we streven ernaar om ons aanbod aan 
parkeerplaatsen te verhogen. Daarom denken we eraan om een nieuwe parking te bouwen met nog 
meer democratische tarieven, tegenover het Q8-station, volgens het Foot & Fly concept. Wanneer hij 
zijn wagen geparkeerd heeft, kan de passagier via een voetgangerszone te voet naar de terminal van 
BSCA gaan”. 
  
Om extra informatie over de luchthaven, de services of de ParkCloud Awards 2016 te verkrijgen, kunt 
u twee websites raadplegen, met name http://www.charleroi-airport.com en 
http://www.parkcloud.com.  
 
ParkCloud Awards 2016: https://www.parkcloud.com/en-GB/Blog/the-parkcloud-parking-awards-
2016-results.  
 
 

 
*** 

Voor meer informatie  
 
Brussels South Charleroi Airport  
Vincent GRASSA 
Woordvoerder 
Telefoon: +32 (0)71 251.148 
Email: v.grassa@charleroi-airport.com  
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Over Brussels South Charleroi Airport   
Brussels South Charleroi Airport is wat stiptheid betreft de 3de luchthaven wereldwijd binnen haar 
categorie. Het is de tweede luchthaven die de stad Brussel aandoet. Bogend op haar operationele 
ervaring en kennis van de sector, heeft BSCA in 2016 meer dan zeven miljoen passagiers de 
mogelijkheid geboden te vertrekken naar meer dan 150 bestemmingen in Europa, Noord-Afrika en 
het Midden-Oosten. Vandaag telt Brussels South Charleroi Airport zes 
partnerluchtvaartmaatschappijen, namelijk Ryanair, Wizz Air, Pegasus Airlines, TUI fly, Air Corsica en 
Belavia. 
 


