
Mobiel parkeren - 4411 APP 
 

Download de 4411-app op je smartphone. Registreer je via je telefoonnummer en koppel een 

betaalmethode. Meld je opnieuw aan via je telefoonnummer en het gekozen wachtwoord.  

Kies de optie ‘straat parkeren’. Selecteer de stad ‘Halle’. Als je je locatie met de app deelt, krijg je 

een parkeerzone voorgesteld. ‘Bevestig’. Selecteer je ‘nummerplaat’. Indien je je locatie niet met de 

app deelt kan je zelf de zone ingeven die op de automaat aangeduid staat. Druk op ‘start de sessie’. 

Per parkeersessie via de app betaal je een transactiekost van € 0,25. 

Wanneer je je parkeersessie wi beëindigen open je opnieuw de 4411 app. De app zal automatisch het 

tabblad huidige sessies openen. Een melding geeft bovendien aan als je sessie bijna verloopt. 

Beëindig je sessie via de optie ‘stop de sessie’. 

SMS parkeren - 4411 
 

Je start en stopt je parkeersessie via een sms naar 4411 en betaalt een bedrag op basis van je 

werkelijke parkeertijd. Registreer je eerst via de app en voeg een mobiele betaalmethode toe om een 

sms parkeersessie te starten. 

Per parkeersessie via sms betaal je een transactiekost van € 0,15 per verzonden/ontvangen sms-

bericht 

1. Sms de zonecode, spatie en je nummerplaat naar 4411 om je sessie te starten. De 

parkeerzone vind je op de parkeerautomaat 

2. Sms ‘Q’ naar 4411 om je parkeersessie op straat te stoppen. 

Een overzicht van de betaalde parkeersessies zijn te raadplegen in de app of via de website.  

Opngo.com - APP  
 

Download de OpnGo app en maak een account aan door je in te schrijven. Registreer je via e-mail en 

koppel een betaalmethode. Meld je opnieuw aan via je e-mailadres en het gekozen wachtwoord. 

Zorg ervoor de je locatievoorziening geactiveerd is.  

Kies voor ‘op straat betalen’. De kaart op het beginscherm laat onmiddellijk je locatie en de 

bijbehorende zone zien. Verplaats de pin op het scherm om de juiste zone te valideren. Selecteer je 

profiel ‘bezoeker’. Selecteer je voertuig, betalingswijze en bepaal de parkeerduur van je sessie. Druk 

op ‘bevestigen’. Je zal een kort overzicht krijgen van je gekozen sessie die gevalideerd moet worden 

door op ‘start’ te drukken.  

Om de parkeersessie  vroeger te beëindigen, selecteer je op de beginpagina de actieve sessie en druk 

je op ‘ verlengen of stoppen’. Op deze manier kan je tijd toevoegen aan je parkeersessie of de sessie 

vroeger stoppen. Zo betaal je alleen voor de exacte tijd. 

 

https://4411.io/nl-be/diensten/sms-parkeren


 Parkmobile België APP 
 

Download de Parkmobile-app op je smartphone. Registreer je via e-

mail en je mobiele telefoonnummer en koppel een betaalmethode. Meld je opnieuw aan via je 

telefoonnummer en het gekozen wachtwoord. 

Kies een ‘nummerplaat’ om een parkeersessie te starten. Selecteer de stad ‘Halle’. Als je je locatie 

met de app deelt, krijg je een parkeerzone voorgesteld. Indien je locatie niet met de app gedeeld 

wordt, kan je zelf de zone ingeven die op de automaat aangeduid staat.  

Druk op ‘start’ om de sessie te starten. Je kan meteen een eindtijd instellen of de app opnieuw 

openen en ‘stop’ kiezen om de parkeersessie opnieuw af te sluiten. De app zal automatisch het 

tabblad huidige sessies openen. Na het afsluiten van de sessie ontvangt u een overzicht met de 

details van uw parkeersessie.  

Parkmobile België SMS  
 

Je start en stopt je parkeersessie via een sms naar 4810 en betaalt een bedrag op basis van je 

werkelijke parkeertijd. Registreer je eerst via de app en voeg een mobiele betaalmethode toe om een 

sms parkeersessie te kunnen starten.  

Per parkeersessie via sms betaal je een transactiekost van € 0,15 per verzonden/ontvangen sms-

bericht 

1. Sms de zonecode, spatie en je nummerplaat naar 4810 om je sessie te starten. De 

parkeerzone vind je op de parkeerautomaat 

2. Sms ‘Q’ naar 4810 om je parkeersessie op straat te stoppen. 

Een overzicht van de betaalde parkeersessies zijn te raadplegen in de app of via de website.  

 

Easypark.be APP  
 

Download de Easypark-app op je smartphone. Registreer je via je mobiele telefoonnummer en 

koppel een betaalmethode. Meld je opnieuw aan via je telefoonnummer en het gekozen 

wachtwoord. 

Open de EasyPark-app. De kaart op het beginscherm laat onmiddellijk je locatie en de bijbehorende 

locatiecode zien of zoek naar de zonecode op de parkeerautomaat. Bepaal je locatie op de kaart of 

geef de zonecode in.  Druk op de ‘roze P’ en draai het wiel om de tijd in te stellen die je denkt nodig 

te hebben. Klik op ‘Start parkeersessie’. 

De parkeersessie zal zich automatisch afsluiten op het vooraf bepaalde tijdstip. Om je parkeertijd te 

verlengen of te verkorten, draai je opnieuw het wiel. Klik op "bevestig nieuwe parkeeractie" om de 

nieuwe tijd in te stellen. 

Om te stoppen met parkeren, klik je op "Stop parkeersessie". Hierna krijg je een overzicht van je 

parkeersessie te zien. 

https://parkmobile.be/zo-werkt-het/
https://parkmobile.be/zo-werkt-het/
https://easypark.be/sitemap_BE_nl_be.html


Yellowbrick APP  
 

Meld je aan op de website van Yellowbrick of download de Yellowbrick app. 

Registreer je en koppel een betaalmethode. Na registratie op de website ontvang je binnen een dag 

je klantnummer en wachtwoord waarmee je inlogt op de app.  

Start een nieuwe parkeersessie door de zonecode te kiezen uit de lijst of hem handmatig in te geven. 

Druk op ‘ja, start de transactie’ om een parkeersessie op te starten.  

Om de parkeersessie te beëindigen ga je terug naar de app en kies je voor ‘stoppen’.   

Je zal 1 keer per maand een factuur ontvangen voor al je transacties.  

Opngo.com - APP  
 

Download de OpnGo app en maak een account aan door je in te schrijven. Registreer je via e-mail en 

koppel een betaalmethode. Meld je opnieuw aan via je e-mailadres en het gekozen wachtwoord. 

Zorg ervoor de je locatievoorziening geactiveerd is.  

Kies voor ‘op straat betalen’. De kaart op het beginscherm laat onmiddellijk je locatie en de 

bijbehorende zone zien. Verplaats de pin op het scherm om de juiste zone te valideren. Selecteer je 

profiel ‘bezoeker’. Selecteer je voertuig, betalingswijze en bepaal de parkeerduur van je sessie. Druk 

op ‘bevestigen’. Je zal een kort overzicht krijgen van je gekozen sessie die gevalideerd moet worden 

door op ‘start’ te drukken.  

Om de parkeersessie  vroeger te beëindigen, selecteer je op de beginpagina de actieve sessie en druk 

je op ‘ verlengen of stoppen’. Op deze manier kan je tijd toevoegen aan je parkeersessie of de sessie 

vroeger stoppen. Zo betaal je alleen voor de exacte tijd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yellowbrick.be/nl/mobiel-parkeren/zo-werkt-mobiel-parkeren/

