Brussel, 18 juni 2020

Uw parkeerplaats zeer gemakkelijk, snel
en tot op de cent juist betalen met Belfius Mobile
en nooit meer langs de betaalautomaat moeten
in meer dan 150 steden in België en Nederland ?
Dat kan via de nieuwe service ‘Mobiel parkeren’
van Belfius Pop-Up, in samenwerking met "4411"

Moeten zoeken naar de betaalautomaat en dan prutsen met kleingeld om een parkeerplaats te
betalen? Tijdverlies en bovendien niet ideaal in de strijd tegen de verspreiding van COVID-19.
Voor de meer dan 1.464.000 gebruikers van Belfius Mobile is dat in elk geval definitief verleden
tijd. Met ‘Mobiel parkeren’, dat rechtstreeks wordt opgenomen in Belfius Pop-Up, is betalen om
te parkeren nog nooit zo eenvoudig, snel en veilig geweest.
Dankzij Belfius Pop-Up en hun smartphone konden Belfius-klanten onder meer al gaan tanken bij
Lukoil zonder hun bankkaart te moeten bovenhalen of digitale vervoerbewijzen van De Lijn kopen voor
op de bus of de tram.

Voortaan kunnen zij met Belfius Pop-Up in meer dan 150 steden en gemeenten in België en
Nederland eveneens zeer gemakkelijk op enkele seconden tijd een parkeerplaats betalen met 'Mobiel
parkeren', een service van "4411", de pionier en marktleider in België op het vlak van "Mobile
Parking", die nu rechtstreeks beschikbaar is in de Belfius-app.
Hoe gaat dat in zijn werk?
Als de klant al een 4411-account heeft, kan hij meteen inloggen met zijn gsm-nummer en zijn
wachtwoord.
Is de klant nog niet geregistreerd, dan moet hij dat eerst doen via de Belfius-app.
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Selecteer 'Mobiel parkeren' in de Belfius Pop-Up.
Klik op "Registreer nu".
Valideer vervolgens uw gsm-nummer, bepaal uw meldingen en aanvaard vervolgens de
specifieke voorwaarden van deze service.
Nu kan u mobiel parkeren via de Belfius-app beginnen gebruiken.

Met 'Mobiel parkeren' wordt een parkeerplaats betalen kinderspel. Als de klant zijn wagen parkeert in
een zone voor betaalparkeren, gaat hij in Belfius Pop-Up naar 'Mobiel parkeren' en voert hij zijn
nummerpaat in of selecteert hij die als ze vooraf al werd geregistreerd. De gebruiker kan meer dan
één nummerplaat in de toepassing registreren. Dankzij geolokalisatie (indien hij dat wenst)
verschijnen de plaats waar hij staat en het geldend tarief onmiddellijk op zijn scherm. Zodra die
informatie ingevoerd is, begint de klant zijn parkeersessie met een eenvoudige druk op de knop. Een
teller geeft de parkeertijd aan op zijn smartphone.
Bij zijn terugkeer bij de wagen moet hij enkel klikken op "Parkeersessie beëindigen" en het bedrag
dat van zijn rekening gaat, verschijnt op het scherm. Merk op dat dit bedrag wordt berekend op basis
van de effectieve parkeerduur en niet van de tijd dat hij dacht geparkeerd te zullen staan, zoals nu
gewoonlijk het geval is. Meestal scheelt dat wel wat op de parkeerkosten.

Voornaamste voordelen van de service ‘Mobiel parkeren’ van 4411
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Actief in meer dan 150 steden en gemeenten in België en Nederland
Geen gepruts meer met kleingeld of met de bankkaart om een parkeerplaats te betalen
Gedaan met het zoeken naar of aanschuiven voor een parkeerautomaat
De betaling verloopt automatisch via de Belfius-rekening
Indien de klant dat wenst, krijgt hij automatisch een melding wanneer de maximale parkeertijd
bijna verstreken is
Het te betalen bedrag wordt berekend op basis van de effectieve parkeertijd.
Transactiekosten: € 0,25 per parkeersessie
Mogelijkheid om meer dan één nummerplaat vooraf te registreren

Meer info beschikbaar via : www.4411.be

Meer weten over Belfius Pop-Up?
belfius.be/popup
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