
                                                                                                                      

AANVRAAG VAN PARKEERCODES VOOR DE 

GEMEENTE SINT-AGATHA-BERCHEM 

‘VisitPass’ 
(Beschikbaar op www.parking.brussels/nl) 

Gegevens van de aanvrager 

Naam – Voornaam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Rijksregisternummer: ...…..……………………………………… Telefoon/GSM: …………………………………………………………………… 

Gemeente: Sint-Agatha-Berchem Email: ……………………………………………………………………………….. 

Type bezoeker codes 
De VisitPass-parkeerkaarten worden door de gemeente Sint-Agatha-Berchem aangeboden aan de gezinnen die ingeschreven 
zijn in het bevolkingsregister van de gemeente. Elk huishouden kan een eenmalige aanvraag naar parking.brussels sturen om 
gratis codes ter waarde van 25 € te ontvangen (10 codes geldig voor 4u30 of 5 codes geldig voor een dag van 9 tot 21 uur). 

De aanvragen moeten uiterlijk op 31 december 2022 worden ingediend. 
 

Gelieve de gekozen optie aan te kruisen:  

                     Beschrijving Aantal     Prijs per stuk 
 

☐ VisitPass voor een parkeerperiode van 4u30 uur 10 2,5€ gratis 

☐ VisitPass voor een parkeerperiode van een dag 5 5€ gratis 
 

Activeringsvorm van de code 
De bezoekerscodes zijn codes die via sms geactiveerd moeten worden: 

Verstuur een sms naar het telefoonnummer ‘4411’ met volgend bericht ‘code spatie uw nummerplaat’ (fictief voorbeeld: 
BSA12345678 1ABC123). 

De gebruiker van de code krijgt automatisch een bevestiging via sms (dit kan gedeactiveerd worden). 

Elk verzonden of ontvangen bericht kost 0,15€. 

De codes zijn 1jaar geldig. 

De aanvrager ontvangt een volledige uitleg bij de ontvangst van de bezoekerscodes. 

Sommige telefoonmaatschappijen staan niet toe om standaardberichten naar speciale nummers te verzenden. 

parking.brussels raadt zijn gebruikers aan om zich bij hun operator te informeren. 

Parkeercodes kunnen niet worden overgedragen of verkocht. In geval van misbruik zullen de verkochte of overgedragen codes 

geschrapt worden. De geschrapte codes worden niet terugbetaald. 

De bezoekerscodes zijn niet geldig voor volgende voertuigen: autobussen, autocars, kranen, sleepwagens, 

aanhangwagens, landbouwvoertuigen, vrachtwagens en opleggers. 

Bij te voegen documenten 

Recto-verso-kopie van de identiteitskaart van de aanvrager. 

De aanvrager heeft kennisgenomen van de informatie op de keerzijde, verklaart op eer dat bovenvermelde informatie   correct is 
en verklaart elke wijziging te melden. 

Datum : ……………………..………… Handtekening: ……………………………… 

http://www.parking.brussels/nl)


Algemene inlichtingen 

Het Parkeeragentschap behoudt zich het recht voor om een aanvraag van een bezoekerscode ‘VisitPass’ te weigeren als de 

aanvrager onjuiste of onvolledige inlichtingen meedeelt. Als er bovendien later foute elementen worden vastgesteld, kan het 

Agentschap  onmiddellijk elke kaart annuleren die nog geldig is. 
 

De persoonlijke gecommuniceerde gegevens worden verwerkt door het personeel van het Agentschap met inachtneming 

van de voorwaarden op de wet op de privacy. 

Gebruiksvoorwaarden van de code 

- Zolang de bezoekerscode niet werd toegekend, kan geen enkele gebruiker zich beroepen op enig recht hieraan 
verbonden. 

- De toegekende code is ten vroegste actief de dag na de registratie. 
- De bezoekerscode is enkel van toepassing in de blauwe zone, behalve in de zones van 30 en 60 minuten, waar het 

gebruik van een parkeerschijf verplicht is. De bezoekerscode is niet geldig in de leveringszones.  
- De code moet geactiveerd worden vóór u een parkeerretributie (25€/4u30) krijgt. 
- Het parkeerplan van de gemeente Sint-Agatha-Berchem kan in de toekomst veranderen. 

Contact 

PARKING.BRUSSELS 
Gewestelijk Parkeeragentschap 

Klantendienst 
 

Onthaalpunt – Sint-Agatha-Berchem 
Koning Albertlaan, 19 te 1082 Sint-Agatha-Berchem 

Uitzondering van september tot en met december 2022: Onthaalpunt in de gemeenschappelijke feestzaal 
Koning Albertlaan, 33 te 1082 Sint-Agatha-Berchem 

Open op donderdag van 14u tot 18u30 
 

Antenne Noord-West 
Crystal Palace Center - Paalstraat, 14 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek 

Open van maandag tot en met vrijdag van 8u30 à 12u30 behalve op donderdag 
Dinsdag van 14u tot 16u30 

Donderdag van14u tot 18u30 
 

Verzending en aflevering – Hoofdzetel van de Agentschap 
Gasthuisstraat, 31 te 1000 Brussel  

Open van maandag tot en met vrijdag van 8u30 tot 13u 
 

Telefoon: 0800 35 678 (Gratis) 
E-mail: berchem@parking.brussels 
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