
HOE WERKT DE BEZOEKERSVERGUNNING?
Als  er een bezoekersvergunning aan u wordt 
verstrekt krijgt u per brief een gebruikersnaam en 
wachtwoord. Hiermee kunt u op verschillende 
manieren uw bezoek aanmelden.

Aanmelden:
-  via uw persoonlijke pagina op de website   
 https://arnhem.parkmobile.com/epermixx/  
 clientpages/
-  telefonisch via 026 – 26.19.896 (lokaal tarief).   
 Zorg dat u uw inlog-gegevens bij de hand   
 heeft.
-  Per SMS. Stuur een SMS naar 4111 met de
  tekst: BZV 12XYZ3 (waarbij 12XYZ3 het
  kenteken is dat aangemeld moet worden.
  Denk ook aan de spatie tussen BZV en
 kenteken!). Gebruik voor het aanmelden uw
  mobiele telefoonnummer zoals dat op  uw
  persoonlijke pagina is vermeld. Uw mobiele
  telefoonnummer moet met 316… beginnen.
  U ontvangt een SMS-bevestiging van uw   
 aanmelding. Geen bevestiging ontvangen?   
 Dan bent u niet aangemeld.
Let op: Uw bezoek moet aangemeld zijn voordat 
met parkeren wordt begonnen. Anders loopt u 
het risico van een bekeuring.

Afmelden:
-  via uw persoonlijke pagina op de website   
 https://arnhem.parkmobile.com/epermixx/  
 clientpages/
-  telefonisch via 026 – 26.19.896 (lokaal tarief).   
 Zorg dat u uw inlog-gegevens bij de hand   
 heeft.
-  per SMS. Stuur een SMS naar 4111 met   
 de tekst: BZV STOP 12XYZ3 (waarbij 12XYZ3   
 het kenteken is dat afgemeld moet worden.   
 Denk ook aan de spatie tussen BZV en STOP   
 en tussen STOP en kenteken!). Gebruik voor   
 het afmelden uw mobiele telefoonnummer
  zoals dat op uw persoonlijke pagina is vermeld.
  Uw mobiele telefoonnummer moet met   
 316… beginnen.  U ontvangt een SMS-
 bevestiging van uw  afmelding. Geen 
 bevestiging ontvangen?  Dan bent u niet   
 afgemeld.

WAAR MAG U PARKEREN?
Met een bezoekersvergunning is het uitsluitend 
toegestaan om op betaalde parkeerplaatsen 
te parkeren bij u in de directe omgeving. In 
het centrum is het tevens mogelijk om in de 
parkeergarages Musis - Rozet - Centraal te 
parkeren.

HOE WERKT HET GARAGEPARKEREN?
Ook hier geldt: éérst bezoeker aanmelden, 
dan parkeren. U moet het kenteken hebben 
aangemeld vóórdat de auto bij de garage is, 
anders wordt het kenteken niet herkend. Als er 
tijdig is aangemeld gaat de slagboom van de inrit 
automatisch open.

Bij vertrek: Uw bezoek haalt de auto op en rijdt 
naar de uitrit. De slagboom van de uitrit gaat 
automatisch open en uw bezoek kan de garage 
verlaten. Nadat uw bezoek de garage heeft 
verlaten: vergeet niet de bezoeker af te melden!
Let op: als u vergeet af te melden blijft de 
aanmelding van kracht tot de volgende avond 
(dus: morgenavond) 23.59 uur.

VEELGESTELDE VRAGEN
Meerdere bezoekers tegelijkertijd?
U kunt via uw bezoekersvergunning meerdere 
bezoekers tegelijk aanmelden.

Vergeten af te melden?
U moet er zelf aan denken om uw bezoek weer 
af te melden. Als u vergeet om uw bezoek af te 
melden, loopt de teller door tot de volgende 
avond (dus: morgenavond) 23.59 uur. Daarna 
wordt er automatisch afgemeld. Denk dus aan 
tijdig afmelden. 

De teller loopt door omdat het systeem ook is 
ingericht voor garageparkeren. Voor garages 
geldt: betaald parkeren 24 uur per dag. Om 
bezoek ook in de garage ’s avonds en ’s nachts te 
laten parkeren moet de betaaltijd worden verzet 
naar de volgende dag.

Wachtwoord kwijt
Mocht u uw wachtwoord zijn vergeten, stuur 
dan een mailtje naar parkeren@arnhem.nl 
met daarin uw inlognaam (is nummer van uw 
bezoekersvergunning) en uw telefoonnummer. U 
krijgt dan nieuwe inlog-gegevens toegezonden. 

Persoonlijke pagina
Met uw inlog komt u op de persoonlijke pagina 
waar u uw bezoek kunt aan- of afmelden. Verder 
kunt u  uw parkeeracties en -historie inzien onder 
parkeerhistorie.

Wachtwoord wijzigen
U kunt uw wachtwoord wijzigen op uw 
persoonlijke pagina, ga naar mijn gegevens, daar 
kunt u het wachtwoord wijzigen. 
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