
Geef uw nummerplaat in.
Druk op ‘Maak een account aan’.

ACCOUNT AANMAKEN



Vul de nodige gegevens in.



Bevestig je mobiele nummer.



Voeg je community-email toe.



Bevestig je e-mailadres.

Ontvang je geen email om te 
bevestigen?

Druk op Email opnieuw verzenden.

Er is een verificatie-e-mail verzonden.
Controleer uw e-mail en volg de instructies om 
uw account te bevestingen



Belangrijk, vergeet je e-mailadres 
niet te bevestigen!



Keer na bevestiging van je e-mail
terug naar de app.



Optioneel kan je een betaalmethode 
toevoegen.

Wil je dit niet? kies dan ‘Doe dit later’. 



Je hebt nu een account aangemaakt.



ABONNEMENT KOPEN

Ga naar Instellingen/Abonnementen.





Druk op Abonnement kopen.



Geef hier Park H in.



Bevestig.

10 beurtenkaart om te parkeren op weekdagen.
Binnen en buitenrijden op dezelfde dag = 1 beurt.
€ 12,00



Mobicon 10 beurtenkaart
Park H

Trichterheideweg
Hasselt

1ABC123
€ 0,00

Druk op Koop nu gratis om te valideren.

Volg de verdere instructies bij
een betaling.

Koop nu gratis



Uw abonnement is nu toegevoegd
aan Instellingen/Abonnementen.

Mobicon 10 beurtenkaart
Park H - 2022-03-05



Door op een abonnement te klikken
zie je de details:

Mobicon 10 beurtenkaart
10003308

Park H
Trichterheideweg

Hasselt
1ABC123

4 beurten
2022-03-05

Abonnement
Abonnementsnummer
Parking
Straat
Stad
Nummerplaat
Saldo
Geldig tot

Hier kan je het abonnement verlengen.



Mobicon 10 beurtenkaart
10003308

Park H
Trichterheideweg

Hasselt
1ABC123

4 beurten
2022-03-05

10 beurten
€ 12,00

Abonnement
Abonnementsnummer
Parking
Straat
Stad
Nummerplaat
Saldo
Geldig tot

Kies voor hoelang je het abonnement
wil verlengen.

Druk op Betalen en volg de verdere 
instructies.



10 beurten - 10003308

1ABC123

ABONNEMENT 
GEBRUIKEN

Scan je QR code bij het in- en uitrijden.
U moet geen ticket nemen.  

Geen QR code te zien?
Selecteer Park H als locatie indien 
dit niet automatisch is gebeurd.



10 beurten - 10003308

1ABC123

07:41

Park H

23:59

Klaar met parkeren? Scan je QR code
bij het uitrijden. Druk op de knop in het 
midden om de QR code op te roepen.

Let op! Scan je QR code zeker bij het 
uitrijden om later terug te kunnen inrijden.


