EASYPARK - PARKING. MADE EASY
Het starten, verlengen, en het stoppen van een parkeeractie
Wanneer je de zone hebt geselecteerd waar je wilt parkeren, kom je via de roze knop bij het
parkeerscherm. Let erop dat je het juiste kenteken geselecteerd hebt.
Draai het wiel om de tijd in te stellen die je denkt nodig te hebben. Dan klik je op “Start
parkeeractie” om te beginnen met parkeren.
Om je parkeertijd te verlengen of verkorten, draai je opnieuw het wiel. Klik op “Bevestig nieuwe
parkeeractie” om de nieuwe tijd in te stellen. Om te stoppen met parkeren, klik je op “Stop
parkeeractie”. Je krijgt hierna een overzicht van je parkeeractie te zien

Via de kaartfunctie in
de app kun je zien
welke zonecode je
nodig hebt.
Controleer altijd of de
locatie van het
voertuigicoontje
overeenkomt met de
locatie van de auto.
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Indien nodig kun
je de parkeertijd
verlengen door het
wiel met de klok mee
te draaien. 15 minuten
voor het aflopen van
je parkeertijd ontvang
je een pushbericht.

Druk op “Stop
parkeeractie” als je
weer bij je auto bent.
Wacht op een
pushbericht (als
bevestiging dat de
parkeeractie is
afgerond).
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Waar vind ik het zonenummer?
Open de EasyPark-app wanneer je nog in je auto zit of dicht bij je auto bent. De kaart op het
beginscherm laat direct je locatie en het bijbehorende zonenummer zien.
Let erop dat je checkt of de locatie van de pin op de kaart overeenkomt met de locatie van je
auto.
Om de nauwkeurigheid van de locatievoorzieningen van je telefoon te verbeteren, kun je je wifi
aanzetten. Je hoeft hiermee geen verbinding te hebben, maar wanneer je telefoon naar wifisignalen zoekt, wordt de locatie van je telefoon gecorrigeerd.
Je kunt de code van de parkeerzone waar je geparkeerd staat ook handmatig invoeren.
Hoe kan ik een auto kiezen?
In de EasyPark-app zie je linksonder een auto-icoontje. Hier wordt je huidige kenteken
weergegeven. Als je op het icoontje klikt, kun je een ander voertuig selecteren en
nieuwe voertuigen toevoegen.
Wanneer je een parkeeractie wilt starten, wordt het geselecteerde kenteken weergegeven onder
het klokicoontje. Hier is het ook nog mogelijk om een ander voertuig te selecteren.
App settings
Het pushbericht voordat je parkeeractie afloopt, herinnert je eraan dat je nog een lopende
parkeeractie hebt. Je kunt zelf instellen hoe lang van te voren je deze wilt ontvangen.
Een andere notificatie is het pushbericht om je parkeeractie te beëindigen: wanneer je deze
inschakelt, ontvang je een herinnering wanneer je wegrijdt van je parkeerplek en je je
parkeeractie nog niet stop hebt gezet.
De laatst mogelijke notificatie is een “Automatisch betaalbewijs wanneer de parkeeractie is
beëindigd”, zodat je een overzicht hebt na elke parkeeractie.
Al deze opties zijn standaard uitgeschakeld en moeten dus door de gebruiker zelf geactiveerd
worden.
Extra Services
Onder “Extra services” is het mogelijk om sms-herinneringen in te schakelen. Deze worden
verstuurd 15 minuten voordat je parkeeractie verloopt.
Het pdf-betaalbewijs is hetzelfde betaalbewijs dat je via je parkeergeschiedenis kunt krijgen. Er
staan alle parkeeracties op van de opgevraagde dag en het wordt een dag later verstuurd.
De sms-bevestiging kan praktisch zijn als je geen pop-up in de app wilt.
Al deze services staan standaard uitgeschakeld. Let erop dat er bijkomende kosten kunnen zijn
voor sommige van deze diensten, afhankelijk van jouw productpakket.
Zakelijk en privé account
Dankzij de handige dual-account optie is het heel eenvoudig om te
kiezen tussen een zakelijke of privé parkeeractie. Onderaan het
scherm kun je wisselen tussen de accounts.
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