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Een bezoekersregeling aanvragen 
Woont u in een gebied met betaald parkeren of vergunninghoudersparkeren en krijgt u bezoek? Vraag dan een bezoekersregeling aan. 
Hiermee regelt u voor uw bezoek dat ze bij u in de buurt kunnen parkeren. 

U regelt dit eenvoudig via het klantenportal. Dit portal is bereikbaar via www.vlissingen.nl/parkeren. U kiest voor de knop 'Direct 
Aanvragen'. 

De bezoekersregeling is een digitaal parkeerrecht dat we registreren in de vergunningendatabase. U ontvangt geen kraskaarten meer, 
maar koopt parkeersaldo. Via het bezoekersportal ac�veert u met een ontvangen meldcode en pincode het kenteken van uw bezoek of 
meldt deze weer af. Voor meer informa�e over de digitalisering van parkeervergunningen kijkt u op www.vlissingen.nl/parkeren. 

1. Vraag de bezoekersregeling aan in het klantenportal. Hiervoor logt u eerst in met uw DigiD. 

2. Op het scherm verschijnt het product of verschijnen de producten die u op basis van uw woonadres kunt aanvragen. 
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3. Kies voor het product bezoekersvergunning. De stap 'zonekeuze' kunt u niet aanpassen. Deze is a�ankelijk van het gebied 
waarin u woont. 

4. U ziet nu voor welke periode u de bezoekersregeling aanvraagt. Uw tegoed blij� geldig tot de vervaldatum of korter als u 
eerder vertrekt uit het vergunninghoudersgebied. 

5. Geef akkoord voor de ingevoerde gegevens. Sluit de melding af door verder te gaan in de volgende stap. 

6. U ontvangt een email met inloggegevens die bestaan uit een meldcode en pincode. Log hiermee in op het bezoekersportal. 
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Uw parkeersaldo opwaarderen 

U hebt de bezoekersregeling aangevraagd en de email hebt ontvangen met de meldcode en pincode. U kunt nu inloggen op het 
bezoekersportal. 

1. Open het menu met de vier steepjes links bovenaan. Kies vervolgens voor opwaarderen 

2. Maak uw keuze en betaal met iDEAL. Uw saldo wordt bijgeschreven. Gaat u binnenkort verhuizen? Kies dan voor een klein 
opwaardeerbedrag, u krijgt het resterende opwaardeersaldo namelijk niet terug. 
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Het kenteken van uw bezoek ac�veren 

1. Krijgt u bezoek? Meld het kenteken van uw bezoek aan met behulp van uw persoonlijke meldnummer en pincode. Dit doet u in het 
bezoekersportal. Open het menu en kies voor kenteken aanmelden. 

2. Voer het kenteken van de betreffende auto in. In de volgende velden gee� u de gewenste datum en �jd aan dat uw bezoek kan 
parkeren. Handig: op deze manier plant u ook toekoms�g bezoek in! Maakt u hier geen gebruik van dan gaat de parkeer�jd direct in 
nadat u het kenteken onderaan hebt aangemeld. U ziet ook welk bedrag er van uw saldo afgaat. Is uw saldo onvoldoende voor de 
aangegeven parkeer�jd dan waardeert u dit eerst op. Of bewaar het betreffende kenteken als het om geregeld bezoek gaat 
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3. Na het aanmelden van het kenteken ziet u de reservering in het volgende scherm. Log uit via het menu. 

4. Vertrekt uw bezoek voordat de eind�jd is afgelopen? Meld het kenteken dan af. Log hiervoor in op het bezoekersportal en zoek in 
het menu op 'ac�ef'. Het geac�veerde kenteken komt in beeld. Meld het kenteken onderaan het menu weer af. 

Als u een telefoon met internetverbinding hee�, kunt u al deze handelingen ter plaatse uitvoeren. Het bezoekersportal kunt u opslaan 
'favoriet'. Daarmee komt u de volgende keer direct op de inlogpagina van het digitaal loket. 
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