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2Park eigenschappen 
 

 2Park is op dit moment beschikbaar in het Nederlands en Engels. 

In de instellingen is de voorkeurstaal te veranderen. 

 

Let op: instelling keuzes worden opgeslagen in de browser. 

Gebruik je een telefoon en tablet door elkaar dan moet je ze op 

ieder apparaat apart veranderen; 



 2Park laat boven in het scherm zien welk parkeerproduct je 

hebt gekozen en waar het te gebruiken is;



 2Park heeft een slim menu. Het laat alleen de mogelijkheden van het 

gekozen product bovenaan zien samen met algemene mogelijkheden 

onderaan de lijst;

 

 2Park begint altijd met het laatst gebruikte product en laat de lopende 

en geplande parkeeracties zien. In de instellingen kun je het start 

product veranderen;

 

 2Park werkt met tabbladen zodat je meteen weet waar de gegevens 

over gaan. Bijvoorbeeld de lopende en je geplande parkeeracties. Op 

de tabbladen staat hoeveel rijen er zijn zodat je weet hoeveel 

gegevens er nog meer zijn;



 2Park heeft een overzicht van alle lopende en geplande parkeeracties. 

Door op zo’n actie te klikken zie je lopende en geplande acties;



 Je kunt favorieten opslaan in 2Park. Bij starten van een parkeeractie 

kun je favorieten zoeken door te klikken op het vergrootglas naast het 

invoerveld;

 

 2Park heeft een optie om toestemming uit te delen of in te trekken. 

 

 Er zijn andere kleuren in te stellen als je moeite hebt met een 

kleurcombinatie door bijvoorbeeld oogproblemen. In de instellingen 

zijn achtergrond-/letterkleur combinaties opgenomen waaruit een 

keuze is te maken.  Klik na je keuze op [Bewaar] om je keuze te aan te 

zetten. 

 



Let op: instelling keuzes worden opgeslagen in de browser. 

Gebruik je een telefoon en tablet door elkaar dan moet je ze op 

ieder apparaat apart veranderen; 



 

Toegang tot 2Park 
2Park werkt binnen een webbrowser en is te vinden via (URL): 

https://mijn.2park.nl  
 

Sta cookies toe 
2Park maakt gebruikt van cookies. Ze zijn nodig om een veilige verbinding 

met de server op te zetten en je privacy te bewaren.  Wij gebruiken géén 

commercieel trackingcookies! 

Heb je ‘cookies blokkeren’ ingesteld in je webbrowser dan kun je niet 

inloggen. Je krijgt dan mogelijk een wit scherm te zien. 

 

Snelkoppeling maken 
Je kunt een bladwijzer, favoriet of snelkoppeling toevoegen.  

De naam van deze functie hangt af van het de gebruikte browser.  

Op mobiele apparaten kun je 2Park op het startscherm plaatsten. 
(Aanbevolen!) 

 

2Park account 
Je krijgt een email als je een 2Park geschikt product in het E-Loket hebt 

aangevraagd. In deze e-mail staat een link.  

 

Heb je geen 2Park account dan kom je bij de inschrijf functie terecht.   

Kies een wachtwoord en daarna heb je een 2Park account.  

 
Onthoud mij 
Wanneer je gaat inloggen klik je eerst op ‘Onthoud mij’ en daarna op de knop 
[Inloggen]. Je gegevens worden bewaard en je logt volgende keer 
automatisch in. 

https://mijn.2park.nl/

