
Bezoekersregeling Parkmobile 

Communicatie testgroep 

 

Belparkeren 

Momenteel kunt u op alle parkeerplaatsen op straat binnen Strijp-S uw parkeerkosten middels belparkeren 

voldoen via code 5189. Het aan- en afmelden van uw parkeeractie doet u via uw smartphone of computer, u 

betaalt slechts de tijd die u daadwerkelijk parkeert en de kosten worden achteraf in rekening gebracht. Puur 

parkeergemak. 

 

Introductie Zone 5199 

Omdat we het parkeren op straat voor u nog aantrekkelijker willen maken, introduceren we op 1 september a.s. in 

samenwerking met Parkmobile de Bezoekersregeling. Deze regeling biedt alle klanten van Parkmobile binnen zone 

5199 de volgende voordelen: 

• Gratis 30 minuten parkeren (per twee uur) 

• Geen transactiekosten bij aan- en afmelden  

• Gratis kentekens toevoegen 

 

Bovendien kunt u zich, indien u nog géén klant bent bij Parkmobile, gratis registreren. Dit kan via de 

registratiepagina: https://registratie.parkmobile.com/registration/nl/nl-

NL/subscription/free?_ga=1.179618020.1580531752.1436428988 

Informatie over Parkmobile en de bezoekersregeling vindt u via: http://www.parkmobile.nl/5199 

 

 

Hoe werkt het? 

Om gebruik te kunnen maken van bovenstaande voordelen wordt zone 5199 geïntroduceerd. Wanneer u zich via 

deze zone bij Parkmobile binnen een half uur aan- en afmeldt, parkeert u geheel gratis. Meldt u zich af ná een half 

uur dan betaalt u alleen vanaf de dertigste minuut.  

 

Wanneer u uw parkeerhandeling beëindigt, kunt u na minimaal twee uur wederom een parkeeractie starten 

waarvan de eerste 30 minuten gratis zijn. Meldt u zich voor een nieuwe parkeerhandeling aan vóór het verstrijken 

van deze twee uur dan verschijnt er een melding. U kunt zich dan wel aanmelden via code 5189. U betaalt dan 

voor de gehele parkeerduur, vanaf de eerste minuut. 

 

Let op! U dient de zone handmatig in te voeren of aan te passen naar zone 5199.   

 

Wat vragen we van u? 

Per 3 augustus a.s. gaan we onder een aantal parkeerders de Bezoekersregeling testen en u behoort tot die 

selectieve groep. We willen van u graag weten hoe u deze bezoekersregeling ervaart en of de verstrekte informatie 

duidelijk is. Tussen 3 en 17 augustus 2015 zien we derhalve graag dat u gebruik maakt van de bezoekersregeling en 

zone 5199. Na 17 augustus zullen we u met behulp van een korte enquête naar uw bevindingen vragen. 

Wij vragen u uw emailadres door te geven aan info@park-strijp.nl zodat we u een enquêteformulier kunnen 

toesturen. 


