de digitale
bezoekersregeling
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met de digitale bezoekersregeling kunt u uw bezoek
tegen een aangepast tarief
laten parkeren.

aanvraag bezoekersregeling

in deze handleiding leest
u hoe u de bezoekersregeling aanvraagt
en gebruikt.

Online:
Vraag online uw bezoekersregeling
aan met uw DigiD via:
www.s-hertogenbosch.nl/bezoekersregeling

Vraag de bezoekersregeling aan.
Dat kan op twee manieren:

Na uw aanvraag ontvangt u direct per e-mail uw
inloggegevens voor het bezoekersaccount. U kunt
nu uw bezoek digitaal aan- en afmelden.
Op het Stadskantoor:
Bel (073) 615 51 55 om een afspraak te maken.

bezoek aan- en afmelden

Meld uw bezoek aan via:
www.s-hertogenbosch.nl/bezoekersregeling

1.

Si Nummer

lil

Pincode

2.

Klik op ‘ik wil bezoek aanmelden
of afmelden’
Log in met uw inloggegevens

Login bewaren

tip
Sla de inlogpagina op bij uw favorieten of
voeg deze toe aan het startscherm van
uw smartphone.

3.

Vul de gegevens van uw bezoek
(kenteken en tijd) in en druk op
aanmelden.

4.

Uw bezoek is aangemeld
Uw reservering loopt automatisch af op
de door u ingestelde eindtijd. U kunt de
parkeertijd tussentijds aanpassen óf na
vertrek van uw bezoek direct afmelden.

Uw reservering is succesvol verzonden.

Kenteken aanmelden

0u w huidige

saldo:

At te boeken:

Actieve reservering
2 uur 52 mln

1 uur

A

Kenteken
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Ma 27 mei, 20 19 16:35
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Af te boeken saldo 1 uur
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Kenteke n bewaren
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Afmelden Kenteken

Aanmelden Kenteken
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saldo opwaarderen
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Saldo opwaarderen

---Kies een opwaardeer eenheid :

Huidig saldo

2 uur 52 min

Gereserv eerd saldo

6 uur 54 min

U kunt iedere maand uw parkeersaldo opwaarderen. Hebt u nog saldo van de vorige
maand? Dan kunt u dat aanvullen tot het
maximale aantal parkeeruren per maand.

1.

Klik op ‘opwaarderen’ in
het menu.

2.

Kies het aantal uur waarmee u
het saldo wilt verhogen.

3.

Klik op opwaarderen.

4.

U kunt betalen in de iDeal omgeving
van uw bank.

5.

Bevestig de aanmelding:
uw bezoek is aangemeld voor
de maximale parkeerduur.

6.

U meldt uw bezoek af door
nogmaals het telefoonnummer
te bellen.

Opwaarderen met
Nieuw saldo

Opwaarderen

Hebt u geen internet óf smartphone
om uw bezoek aan te melden?

1.

Bel dan naar 073 844 01 70
om uw bezoek aan te melden.
U krijgt een spraakcomputer
aan de telefoon.

2.

Volg de instructies.

3.

Toets het meldnummer en
de pincode in.

4.

Spreek duidelijk het kenteken in.

online menu

opwaarderen

---Kies een opwaardeer eenheid:

Huidig saldo

2 uur 52 min

Gereserveerd saldo

6 uur 54 min

Opwaarderen met
Nieuw saldo

Opwaarderen

Linksboven in het scherm vindt u het menu.
Dit bestaat uit:
Opwaarderen
Hier kunt u uw saldo opwaarderen via iDEAL.
Actief
Hier vindt u de status van uw huidige reservering. Deze pagina wordt alleen getoond als er
tenminste één kenteken is aangemeld.
Kenteken aanmelden
Hier meldt u het kenteken van uw bezoek af
en aan.
Geschiedenis
Hier kunt u eerdere parkeeracties en
opwaarderingen terugvinden.
Help
Hier vindt u meer informatie over het gebruik
van de bezoekersregeling.
Uitloggen
Via deze knop logt u uit. U komt weer op de
inlogpagina terecht.

