
Parkeren in Hengelo

Belparkeren 
Makkelijk, veilig en snel!

De afdeling Stadstoezicht introduceert met ‘Parkeer en Bel’ een gebruiks-
vriendelijk parkeerconcept, waarmee u makkelijk, veilig en snel betaald 
parkeert.

Dankzij ‘Parkeer en Bel’ kunt u voortaan betaald parkeren zonder muntgeld 
of chipknip op zak en is het bovendien niet langer nodig een parkeerbewijs 
in de auto achter te laten!

Met ‘Parkeer en Bel’ maakt de afdeling Stadstoezicht het u makkelijker om 
in Hengelo betaald te parkeren. Uiteraard blijven wij investeren in onze 
dienstverlening zodat onze stad, voor bewoners en bezoekers, leefbaar en 
bereikbaar blijft! 



Met ‘Parkeer en Bel’ maakt de afdeling Stadstoe-
zicht het u makkelijker om in Hengelo betaald te 
parkeren. Uiteraard blijven wij investeren in onze 
dienstverlening zodat onze stad, voor bewoners en 
bezoekers, leefbaar en bereikbaar blijft!

U heeft de keuze!

Kies uw provider
U registreert zich allereerst eenmalig bij één van 
de providers waarmee de afdeling Stadstoezicht 
samenwerkt. Dit kan onder andere via inter-
net. Bij de registratie wordt uw kenteken en of 
parkeerkaart aan uw mobiele telefoon gekoppeld. 
Deze gegevens worden in een database bewaard. 
Eenmaal aangemeld kunt u betaald parkeren met 
de mobiele telefoon. Overal in Hengelo.

Wilt u makkelijker, veiliger en sneller betaald 
parkeren met ‘Parkeer en Bel’, 
meld u dan aan bij één van deze providers.

My order:  www.myorder.nl

Parkline:  www.parkline.nl

Parkmobile:  www.parkmobile.nl

Sms Parking:  www.smsparking.nl

Yellowbrick:  www.yellowbrick.nl

Zmazz:  www.zmazz.nl

Hoe werkt ‘Parkeer en Bel’?
1. Parkeer de auto.
2. Start de parkeeractie via bellen, SMS, mobiel internet
    of smartphone-App en geef het zonenummer door waar u staat geparkeerd.
    Het zonenummer staat op de parkeerautomaat. De smartphone-App van uw
    provider geeft automatisch het zonenummer aan waar u op dat moment   
 parkeert.
3. Wanneer u weer vertrekt stopt u de parkeeractie via bellen, SMS, mobiel 
 internet of smartphone-App. U betaalt de werkelijke parkeertijd.
4. De provider rekent op een afgesproken moment met u af 
 (meestal per maand of  per twee weken).

Altijd het laagste tarief
Overschrijdt u het dagtarief, dan berekenen de providers automatisch het tarief 
van een dagkaart. Met een dagkaart betaalt u slechts 4 uur van de 24 uur dat u 
op het parkeerterrein parkeert.
De terreinen waar dagparkeren geldt vindt u op Hengelo.nl. 

Parkeercontrole
Via het kenteken of de aan u verstrekte transponderkaart waarop op uw 
kenteken staat, controleert de handhaver of u heeft betaald. U hoeft geen 
zichtbare parkeerbewijzen in de auto achter te laten. 
U bent zelf verantwoordelijk voor het correct aan- en afmelden van uw 
parkeeracties.

Diensten 
De verschillende providers bieden u aanvullende diensten aan om belparkeren 
zo eenvoudig mogelijk te maken. Zoals de SMS-service dat u een herinnering 
krijgt gedurende uw parkeertijd. Voor informatie over diensten verwijzen wij 
naar de web-site van de verschillende providers.

Meer informatie?
Bezoek onze website www.Hengelo.nl of de website van de providers.


