HANDLEIDING KENTEKENSWITCH BEWONERS RAVENSTEIN

Deze handleiding heb je alleen nodig als je twee kentekens op je
parkeervergunning hebt staan.
Je moet het te parkeren kenteken altijd ‘aan’ zetten via 2Park!

Heb je een bewonersvergunning voor Ravenstein en staan er twee kentekens op de vergunning?
Dan moet je via 2Park (app) aangeven welke auto er in het vergunningengebied staat
geparkeerd.
Om 2Park te kunnen gebruiken heb je een account nodig. Dit account maakt het system
automatisch aan voor je als je via het digitaal loket je parkeerproduct hebt aangevraagd. In het
digitaal loket heb je je email adres moeten valideren (bevestigen). Zodra dat gebeurd is zal het
system zelf aangevraagde, toegewezen, producten voor je koppelen aan jouw 2Park account.
Heb je een account voor 2Park dan zet het systeem de nieuwe vergunning automatisch bij je
producten.
Heb je nog geen account voor 2Park dan maakt het systeem er eentje voor je en zal je vragen
om een wachtwoord aan te maken. (lees goed waar het aan moet voldoen)
Wat doe je vooraf:
Ga met de browser van je telefoon naar de website https://mijn.2park.nl
Zet deze pagina als snelkoppeling op je startscherm van je telefoon.

 Ga hiervoor bij een Android toestel naar de menu functie van je browser.
Rechtsboven in je browser staan drie puntjes of drie streepjes. Druk hier op en kies uit het
overzicht de optie ‘Paginasnel…toevoegen ‘.

 Bij een Apple toestel klik je onderin beeld op het vierkantje met de pijl omhoog.
Schuif de opties die nu verschijnen omhoog en kies ‘zet op beginscherm’.

Vraag je bewonersvergunning aan:
In het digitaal loket parkeren www.ossepas.nl kun je een parkeervergunning aanvragen.
Kom je er voor in aanmerking, voldoe je aan de voorwaarden en heb je twee kentekens
opgegeven dan ontvang je een email van ons met daarin een koppel-link.

Klik op de link in de mail om je bewonersvergunning met kenteken-wissel-functie te koppelen aan
je 2Park account. Als je nog geen account hebt in 2Park zal het systeem er nu automatisch eentje
aanmaken en je vragen om een wachtwoord aan te maken.
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Je te parkeren kenteken wisselen in 2Park.
Bij ‘alle producten’ zie je de gekoppelde kentekenswitch bewonersvergunning-Ravenstein staan.
Klik op kentekenswitch.

Het geel aangegeven kenteken is actief. Oftewel je vergunning is geldig in combinatie met het
gele kenteken. Wil je nu het tweede kenteken activeren om deze te kunnen parkeren in het
vergunningengebied dan gaat het eerste kenteken ‘uit’.
Klik op het grijze kenteken en bevestig je keuze.
Het kenteken zal geel worden en is dan actief en mag parkeren in je vergunningen gebied. Het
kenteken wat eerst geel was gaat automatisch naar ‘niet a ctief’ en dus grijs.
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