Meest gestelde vragen
Belparkeren in Nijkerk
Hoe werkt belparkeren?





De parkeerder meldt zich eenmalig aan bij een aanbieder van belparkeren.
De parkeerder parkeert de auto op een betaald parkeren plaats en meldt de parkeeractie
aan via de telefoon, per sms of een web applicatie.
De parkeerder geeft hierbij de locatie door a.d.h.v. het zonenummer (zichtbaar op de borden
in het betaald parkeren gebied en op de parkeerautomaat).
De parkeerder meldt de parkeeractie bij vertrek weer af.

Wat zijn de voordelen van belparkeren voor de parkeerder?








De parkeerder betaalt per minuut.
De parkeerder betaalt achteraf voor parkeren.
De parkeerder hoeft niet meer in de rij te staan bij de parkeerautomaat.
De parkeerder hoeft geen muntgeld meer op zak te hebben.
De parkeerder heeft geen parkeerkaartje meer nodig (hij parkeert namelijk op kenteken).
De parkeerder kan ook belparkeren in andere gemeenten.
De parkeerder kan gemakkelijk achteraf parkeerkosten declareren middels de maandelijkse
factuur van de belprovider.

Waar kan gebruik worden gemaakt van belparkeren in Nijkerk?
De parkeerder kan belparkeren op betaald parkeerplaatsen op straat waar hij normaliter vooraf
betaald voor parkeren. Belparkeren achter de slagboom (parkeerterrein of parkeergarage) is (nog )
niet mogelijk in Nijkerk.
Hoe betaalt de parkeerder zijn parkeerkosten?
De verrekening van de parkeerkosten wordt gedaan door de aanbieder van belparkeren waarbij de
parkeerder is aangemeld als gebruiker.
Via welke provider kan de parkeerder gebruik maken van mobiel parkeren?
Gemeente Nijkerk is aangesloten bij het SHPV (Servicehuis parkeer- en verblijfrechten). Dit betekent
dat de parkeerder een vrije keuze heeft voor een provider van belparkeerdiensten.
Hoe kan handhaving zien dat de parkeerder heeft betaald?
Handhaving wordt gedaan op kenteken. Het kenteken van de parkeerder is bij aanmelding van de
parkeeractie doorgegeven door de provider aan een centrale database. De handterminals van
handhaving doen de bevraging uit deze database.
Hoe hoog zijn de transactiekosten?
De hoogte van de transactiekosten verschilt per aanbieder, maar dit ligt ongeveer tussen de €0,15 en
€0,35 per parkeertransactie.

Hoe zegt de parkeerder zijn abonnement op bij een provider?
De manier waarop verschilt per provider. Opzeggen is vaak kosteloos. Ga voor meer informatie naar
de website van de specifieke aanbieder.
Kunnen ondernemers ook gebruik maken van belparkeren?
Ja, dat kan via Park-Line/Parkmobile, SMS Parking en Yellowbrick. Elke aanbieder heeft weer zijn
eigen methode.
Kan een parkeerder belparkeren met een prepaid telefoon?
Belparkeren kan met elk type telefoon en is niet afhankelijk van een telefoonprovider.
Hoe heeft de parkeerder inzicht in zijn parkeerkosten?
Bij elke aanbieder van belparkeren heeft de parkeerder online inzicht.
De meeste aanbieders sturen maandelijks een gebruikersoverzicht met daarop de gemaakte
parkeerkosten.
Kan de parkeerder ook belparkeren met een vervangende auto?
Ja, dat kan. Het kenteken van de vervangende auto moet wel worden doorgegeven via de website
van de provider voordat de parkeeractie wordt aangemeld.
Kunnen parkeerders uit het buitenland ook belparkeren in Nijkerk?
Bij Park-line, Parkmobile en SMS Parking kunnen ook buitenlandse kentekens geregistreerd worden.
Buitenlandse toeristen kunnen gebruikmaken van belparkeren, maar dan moeten zich dan wel
aanmelden bij een provider.
Hoe zijn de parkeertarieven ingeregeld?
Via belparkeren betaalt de parkeerder conform het geldende parkeertarief (parkeerbelasting) binnen
de geldende reguleringstijden. Deze gegevens worden bij de inrichting van belparkeren in Nijkerk
meegenomen en zijn conform vastgesteld beleid.
De parkeerder vergeet zich af te melden, en nu?
Elke provider heeft hiervoor zijn eigen ‘regels’. Vaak is het zo dat de parkeeractie automatisch wordt
afgemeld om 23.59 uur op dezelfde dag. Kijk hiervoor naar de algemene voorwaarden van de
betreffende provider.
Kan de parkeerder ook belparkeren in andere gemeenten?
Ja, dat kan. Kijk voor meer informatie over belparkeren op www.nijkerk.eu/belparkeren.
Waar kan de parkeerder meer informatie over belparkeren vinden?
Meer informatie over belparkeren in Nijkerk is te vinden op www.nijkerk.eu/belparkeren.

