
www.4411.be

Registratie 
1 Download de 4411-app gratis via App-store of Google Play-store.

2 Open de 4411-app en volg de stappen:

Registreer via de knop 
rechtsonder 
‘Registreer hier’.

Vul uw gsm-nummer 
in.  Accepteer de 
algemene voorwaarden 
en het privacybeleid.

U ontvangt een 
verificatiecode via 
sms. Geef deze in om 
verder te gaan.

Vervolledig uw 
registratie door een 
wachtwoord te kiezen.

Selecteer de gewenste 
betaalmethode.
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Parkeren met 4411 
in Sint-Pieters-Woluwe

Eenvoudig uw parking betalen op de minuut? Geen 
kleingeld meer bijhouden? Nooit meer te veel betalen? Met 
4411 start u eenvoudig uw parkeersessie via uw eigen gsm. 
Kies tussen de 4411-app of betaal via sms naar 4411.

Meer dan 3 miljoen gebruikers 
én beschikbaar in heel België & Nederland
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Start uw parkeersessie via de 4411-app of controleer de parkeerautomaat  
en start uw sessie via sms naar 4411.

Parkeren via app of sms met 4411

Parkeren via sms naar 4411

Stop uw parkeersessie 
door ‘Q’ te sms’en naar 
4411.

U ontvangt opnieuw 
een bevestigingsbe- 
richt (*). Deze geeft 
een overzicht van uw 
parkeersessie.

U ontvangt een be- 
vestigingsbericht bij 
het starten van uw 
sessie (*).

Start een 
parkeersessie: sms de 
zonecode SPATIE de 
nummerplaat naar 
4411.

€ 0,15 per verz./ontv. sms. U kunt deze bevestigingsberichten uitschakelen: sms ‘C1’ naar 4411.

Parkeren via de 4411-app

U ontvangt een 
overzicht van uw 
lopende sessie. Om uw 
sessie te eindigen klikt 
u eenvoudigweg op 
’Stop’.

U ontvangt een 
overzicht van uw 
gestopte sessie. Dit 
kunt u ook terugvinden 
onder ‘Historiek’.

Het detailscherm 
verschijnt automatisch. 
Controleer uw 
nummerplaat en het 
account waarmee u 
wenst te betalen. Klik 
op ‘Start sessie’.

De kaart toont u aan 
waar u zich bevindt. 
Klik dichtstbijzijnde 
automaat of 
parkeerzone aan 
waarin u geparkeerd 
staat. 

Open de 4411-app en 
klik op 
‘Straatparkeren’.
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(*) Indien u dit bevestigingsbericht 
niet ontvangt, controleer dan of uw 
sessie correct werd opgestart.

Telecomprovider
Sommige providers laten het niet 
toe om sms’en te versturen naar 
verkorte nummers zoals 4411. 
Controleer dus of uw abonnement 
dit toelaat. Indien niet, kunt u de 
4411-app gebruiken en een andere 
betaalmethode kiezen. Mensen die 
NIET geabonneerd zijn bij één van 
onderstaande providers worden 
geadviseerd een andere 
betaalmethode te kiezen via 
mijn.4411.be. 

Bevestigingsberichten 
uitschakelen
U kunt deze bevestigingsberichten 
ook uitschakelen. Controleer of u 
dit in het verleden reeds gedaan 
hebt door ‘C1’ te sms’en naar 4411.

Ontdek de andere mobiliteitsdiensten binnen 4411 via de 4411-app of via www.4411.be
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