
Belparkeren Lelystad

In deze flyer vindt u informatie over belparkeren in de gemeente Lelystad. Met belparkeren 
betaalt u het parkeergeld via uw telefoon en achteraf. Belparkeren werkt op basis van 
kentekenregistratie. Gemeente Lelystad introduceert hiermee een makkelijke manier van 
betalen voor straatparkeren. Belparkeren is in Lelystad alleen mogelijk op straat en dus niet 
in een parkeergarage of achter een slagboom. Door gebruik te maken van belparkeren, betaalt 
u achteraf én per minuut voor parkeren door het aan- en afmelden van uw parkeeractie met 
uw mobiele telefoon. Handig, want u hoeft geen kleingeld meer op zak te hebben voor de 
parkeerautomaat.

Voordelen van belparkeren
Belparkeren biedt u als parkeerder vele 
voordelen. Zo betaalt u alleen voor de tijd die 
u ook daadwerkelijk hebt geparkeerd.
Als parkeerder hoeft u daarnaast nooit meer 

te zoeken naar gepast muntgeld of terug om 
een nieuw kaartje te kopen. Door u aan te 
melden bij een belprovider naar keuze kunt u 
ook gebruik maken van belparkeren in andere 
gemeenten in Nederland.

Maakt parkeren makkelijker!
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Belparkeren Lelystad

Meld u aan bij een
belprovider naar keuze!
Om gebruik te kunnen maken van belparkeren, 
dient u zich eerst aan te melden bij een 
belprovider. Doordat de gemeente Lelystad is 
aangesloten bij het Servicehuis Parkeer- en 
Verblijfsrechten, kunt u zelf kiezen van welke 
belprovider u gebruik wilt maken. Kijk op 
www.shpv.nl voor een overzicht van alle 
belproviders en hun voorwaarden.

Zonecodes
Gemeente Lelystad heeft op alle 
straatparkeerautomaten en/of naaste bebording 
een zonenummer vermeld. Deze zonecode 
dient u door te geven aan uw belprovider 
(telefonisch, per sms of via de webapplicatie). 
De parkeertarieven zijn gelijk voor iedere vorm 
van betalen. U betaalt dus hetzelfde tarief voor 
belparkeren als wanneer u contant zou betalen 
bij de parkeerautomaat op straat.

Hoe werkt belparkeren? 
•  U parkeert uw auto.
•  U meldt uw parkeeractie aan via de telefoon, 

per sms of via een webapplicatie met het 
zonenummer dat vermeld staat op de 
parkeerautomaat.

•  Wanneer u vertrekt dan meldt u zich weer af 
op dezelfde wijze, volgens de instructies van 
uw aanbieder.

•  De belprovider verrekent met u de parkeer-
kosten.

Kijk voor meer informatie over parkeren in de 
gemeente Lelystad op: 
www.parkeerservice.nl/lelystad

Contactgegevens ParkeerService 
Neringweg 296
8224 KT LELYSTAD
Telefoon: 0320- 230553
Fax 0320-213400
E-mail: info.lelystad@parkeerservice.nl.
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