Bezoekersregeling in de ParkApp gebruiken
Nadat uw product in de ParkApp is gekoppeld, ziet het beginscherm er als volgt uit.

Als je op Acties klikt zie je alle huidige parkeeracties. Als je op Producten klikt zie je alle
producten die gekoppeld zijn voor de gemeente Hilversum.
De bezoekersregeling ziet dat er als volgt uit:

Als u op de balk met de bezoekregeling klikt wordt deze geopend, en verschijnt
onderstaand scherm.
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Uitleg icoontjes

Knop om terug te gaan naar het vorige menu

Knop om parkeeractie te starten (bezoek aan- en afmelden)

Knop die het huidig saldo weergeeft en waarmee het saldo kan worden opgewaardeerd

Knop die een overzicht toont van alle parkeeracties

Knop waarmee je terug kunt naar het hoofdmenu

Tegoed opwaarderen

Klik op het de knop met het Euroteken. Kies een bedrag en klik op opwaarderen.
Via iDeal kunt u het gewenste tegoed afrekenen.
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Uw bezoek aan- en afmelden

Klik op de groene knop met pijl om een parkeeractie te starten.
De velden gemarkeerd met een rode punt zijn verplicht.
Als geen einddatum en tijd wordt ingevuld, dan wordt de einddatum en tijd berekent
aan de hand van de maximaal mogelijke parkeerduur. Deze is mede afhankelijk van het
saldo, dat toereikend moet zijn.

Wordt er wel een einddatum en tijd ingevuld, dan wordt de parkeeractie
voor deze opgegeven periode gestart, uiteraard mits het saldo toereikend is.
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Een opgestarte parkeeractie ziet er als volgt uit:

Door op de label-knop te drukken kan er een beschrijving aan het kenteken worden
meegegeven.

Hierdoor kunt u zien bij wie de auto hoort.
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De groene stip in het label geeft aan dat er aan dit kenteken een beschrijving is gekoppeld.
Een gelabeld kenteken blijft in het overzicht staan, zodat hiervoor eenvoudig een
nieuwe parkeeractie te starten is. Door op de knop te drukken voor het kenteken,
zal automatisch het kenteken worden ingevuld bij de registratie van de parkeeractie.

De rode knop met het vierkant geeft aan dat het gaat om een lopende parkeeractie.
Door op deze knop te drukken zal de parkeeractie worden gestopt. Het niet gebruikte
deel van de parkeeractie wordt teruggestort op het saldo.

De blauwe knop met het kruis geeft aan de het gaat om een parkeeractie in de toekomst. Deze is
nog niet gestart. Door op deze knop te drukken zal de toekomstige parkeeractie worden gestopt.
Het totale saldo dat deze parkeeractie gekost zou hebben, wordt teruggestort op het saldo.
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Door op deze knop te drukken zal een overzicht worden getoond van de lopende parkeeracties, en
de acties uit het verleden en in de toekomst.
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