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De gemeente Bergen digitaliseert met ingang van 1 januari 2022 alle 
parkeervergunningen. ParkeerService regelt voortaan het uitgeven 
en het beheer van parkeervergunningen voor de gemeente Bergen.

UW VERGUNNING 
WORDT DIGITAAL

Wat betekent dit voor u?

 Bewoners- en bezoekersvergunningen vraagt u aan met uw eigen DigiD en zijn na 
aanvraag (of betaling) meteen geldig. Andere vergunningen kosten wat meer tijd om te 
verstrekken, omdat er gegevens gecontroleerd moeten worden. Als u de vergunning vóór 
1 december aanvraagt, kunnen wij uw aanvraag op tijd verwerken.

• Vraag deze gemakkelijk aan via www.parkeerservice.nl/bergen.
• Alle vergunningen staan voortaan op kenteken.
• U krijgt een eigen account waarin u zelf, vanaf de ingangsdatum van de vergunning, een 

kenteken aanmeldt (behalve bij de bewonersvergunningen, deze zijn al geldig).
• Voor alle vragen over parkeren kunt u bij ParkeerService terecht.

Hoe gebruikt u uw digitale parkeervergunning?

Wat is ParkStart?
ParkStart is een online vergunningappli-
catie waarin u uw vergunningen beheert. 
Op de website van ParkeerService vindt u 
bij ‘Alles over ParkStart’ een uitgebreide 
handleiding waarin stap voor stap wordt 
uitgelegd hoe u ParkStart gebruikt. 

• Voor een bewonersvergunning met één 
kenteken heeft u ParkStart niet nodig.

• Voor alle andere vergunningen gebruikt 
u ParkStart om het kenteken waarmee u 
of uw bezoek parkeert aan te melden.

• Een aangemeld kenteken blijft geldig
• Aangemeld bezoek blijft maximaal 4 uur 

geldig
• U kunt zelf, wanneer u wilt, op ieder 

moment een ander kenteken aanmelden
 

Snel mobiel geregeld!
U gebruikt ParkStart op uw computer, 
laptop of smartphone. TIP: Als u het 
opslaat onder uw favorieten, of een 
snelkoppeling op uw mobiel zet, heeft 
u ParkStart altijd snel bij de hand. Op 
onze website leggen we uit hoe u dit 
gemakkelijk doet.

Informatie?
Heeft u meer informatie nodig?
Kijk op onze website
www.parkeerservice.nl/bergen.

Heeft u nog vragen? Wij helpen u graag 
verder. Stuur een e-mail naar 
info.bergen@parkeerservice.nl  
of bel met (033) 247 3000.

Bewonersvergunning 
U vraagt uw 
bewonersvergunning 
gemakkelijk aan met 
uw eigen DigiD. Uw 
vergunning is na 
aanvraag en/of betaling 
meteen geldig. De eerste 
bewonersvergunning is 
gratis.  

Bezoekersvergunning 
Een bezoekersvergunning 
kunt u ook met uw eigen 
DigiD aanvragen. Na 
toewijzing en betaling 
ontvangt u een eigen 
account voor ParkStart. 
Hierin meldt u het 
kenteken van uw gast aan. 
Dit stopt automatisch na  
4 uur. 

Overige vergunningen 
(bedrijfsvergunning, 

zorgvergunning, strandhuisjes 

en recreantenvergunning) 
Bij toewijzing ontvangt 
u een eigen account 
voor ParkStart. Hierin 
meldt u zelf, vanaf de 
ingangsdatum van de 
vergunning, het kenteken 
aan. 
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• U kunt vanaf 3 november uw nieuwe parkeervergunning aanvragen.


