Personen met een beperking kunnen in Mechelen gratis
parkeren.
De mindervalidenkaart moet goed zichtbaar achter de voorruit
liggen.

INFO

en dan doorklikken naar: parkeerkaarten

be. streeteo.com

Meer inlichtingen over de voorwaarden, documenten én
registratie vindt u op:

Online verlengen?

Bewonerskaarten online en in de parkeerwinkel aangevraagd
worden.

- identiteitskaart aanvrager;
- inschrijvingsbewijs (deel 1) voertuig;
- indien geen eigenaar van het voertuig, attest van permanente beschikking over het voertuig of een verzekeringsbewijs.

Documenten:

- hoofdverblijfplaats binnen de betalende of
blauwe zone.
- maximaal 2 bewonerskaarten per domicilie.

Voorwaarden:

Met een bewonerskaart kunt u parkeren in de zone van uw eigen
woonbuurt. De bewonerskaart is digitaal.
Een eerste bewonerskaart is gratis en is twee jaar geldig. Een
tweede bewonerskaart kost €120,00 en is één jaar geldig.

Bewonerskaart

De retributiebon moet u binnen de 5 daaropvolgende dagen
betalen.

Een retributiebon is geldig voor max. 5 opeenvolgende uren.
De parkeertijd kan niet naar de volgende dag worden overgedragen.

Heeft u geen geldige sms/app-sessie? Of plaatste u geen
geldig parkeerbewijs achter de voorruit van de wagen? Of is
de toegelaten parkeerduur verstreken? Dan zal een parkeerwachter een retributiebon ten bedrage van €35,00 onder uw
ruitenwisser achterlaten.

Retributie

Parkeren in Mechelen

Type

Doelgroep

Kost

.

Controleer altijd uw geselecteerde tariefzone én uw nummerplaat.

Opgelet!

Hoe app-parkeren?
Download de app van uw gekozen provider en volg de instructies
op het scherm. De providers en hun websites staan op de zijkant
van de automaat. De apps maken gebruik van uw locatie. Start de
parkeersessie altijd op van bij uw wagen.

Opgelet: sms-parkeren kan enkel met Belgische
gsm-abonnementen.
Krijgt u na het opstarten van een sessie geen SMS ter bevestiging
dan liep er iets fout.

Hoe sms-parkeren?
SMS naar het nummer van de door u gekozen provider. Hoe u dat
doet, staat op de zijkant van de parkeerautomaat. U dient, naast
de parkeerzone, ook uw nummerplaat in de sms te vermelden: u
kunt parkeren op alle plaatsen in de hele parkeerzone. De
parkeerzone is vermeld op de zijkant van de automaat.

Voordelen:
U heeft geen munten nodig.

Sms- en app-parkeren

Voor alle parkeerkaarten zijn volgende documenten vereist:
- Identiteitskaart.
- Inschrijvingsbewijs voertuig of attest van de werkgever.
- Huisbezoekkaart: extra attest met RIZIV nummer.

Nodige documenten

Parkeerkaarten worden aangevraagd in de parkeerwinkel. Een
werknemerskaart kan ook digitaal aangevraagd worden.

Werknemerskaart

Huisbezoekkaart

Waar

Andere parkeerkaarten

Soorten parkeerkaarten:

vragen en opmerkingen?
betaling van een retributiebon?
aanvraag van parkeerkaarten?
bekomen van een Europese blauwe schijf?

Verantwoordelijke uitgever: INDIGO Infra Belgium NV

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Indigo Infra Belgium NV
Bijenstraat 21
B-9051 Sint-Denijs-Westrem
RPR GENT - BE 0440.502.536

Openingsuren:
Maandag: 09u-13u
09u-13u en 14u-17u
Dinsdag:
Woensdag: 09u-13u en 14u-17u
Donderdag: 09u-13u en 14u-17u
09u-13u en 14u-17u
Vrijdag:

Wij aanvaarden uitsluitend elektronische betalingen.

Opgelet!

STREETEO
Veemarkt 33
2800 Mechelen
Tel: +32 (0)15 42 45 40
Fax: +32 (0)9 292 02 49
E-mail: parkeren.mechelen.be@streeteo.com
Website: be.streeteo.com

In de parkeerwinkel bent u altijd welkom:

•
•
•
•

De parkeerwinkel

We staan voor u klaar:
uw partner en aanspreekpunt

Parkeren in Mechelen:
gemakkelijk
en betaalbaar

@Stad Mechelen

