Meer doen
Meer digitale parkeerrechten, meer taken voor het scanvoertuig,
een grotere rol voor data en meer tariefdifferentiatie. Dat zijn
enkele trends, die Jurgen Vernimmen, eigenaar Agendum, voorziet
voor de toekomst.
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