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  F.A.Q. 
 

 

 

Welke betaalmiddelen worden aanvaard voor de online reservatie eParking? 

U kunt uw reservaties op onze website betalen met de kaarten BC, Visa, Mastercard, Bancontact. Wij gebruiken 

een beveiligd platform; het kan zijn dat u voor de validering van de betaling wordt gevraagd om een code in te 

voeren die u via sms ontvangt. 

 

Kan ik een bestelling via eParking annuleren? 

Ja, tot 24 uur voor de voorziene aankomstdatum. Het totaalbedrag van uw reservatie wordt u dan terugbetaald. 

Gebeurt deze annulatie minder dan 24 uur voor de voorziene aankomstdatum, dan wordt er geen enkele 

terugbetaling uitgevoerd. Om te annuleren logt u in op uw account of u contacteert de 0902 02 490 (1€/min) 

vanuit België of de 00 32 78 15 27 22 vanuit elk ander land (gelieve te noteren dat de prijs voor de communicatie 

varieert van land tot land in functie van de nationale operator).  

 

Wat is de minimale parkeerduur voor een online reserveerbare parkeerplaats?  

De minimale parkeerduur is 24 uur wanneer u vooraf reserveert.  

 

Kan ik een reservatie wijzigen?  

U kunt uw reservatie annuleren door in te loggen in uw Klantenzone van de website via het tabblad “Account”, 

en dit tot 24 uur voor uw voorziene aankomst. Daarna kunt u opnieuw reserveren met de gewenste 

modaliteiten. 

 

Wat gebeurt er als mijn vlucht vertraging heeft en ik het voorziene vertrekuur overschrijd?  

Heeft uw vlucht vertraging of overschrijdt u het voorziene vertrekuur, dan zal een toeslag worden gefactureerd 

tegen de ter plaatse geldende prijs. 

 

Waarom veranderen de prijzen? 

Online zijn de prijzen voor bepaalde parkings variabel in functie van de beschikbaarheden en de periodes. 

 

Kan ik mijn parkeerplaats op het laatste moment reserveren?  

U kunt uw parkeerplaats reserveren tot 10 minuten voor u de geselecteerde parking binnenrijdt. Reserveert u 

binnen deze termijn, dan kunt u uw reservatie niet meer annuleren aangezien annuleren maar mogelijk is tot 

24 uur voor de voorziene aankomstdatum. 
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Ik heb een promocode, wanneer moet ik deze invoeren om ervan te kunnen profiteren?  

U voert deze in op de pagina met het overzicht van de bestelling, voor u betaalt. Het bedrag dat in mindering 

wordt gebracht verschijnt als uw code correct werd geregistreerd en indien deze geldig is voor de betreffende 

parking. 

 

Waarom moet ik een account aanmaken om een parkeerplaats te reserveren? 

U beschikt dan over een persoonlijke ruimte waar u uw reservaties kunt raadplegen, de annulaties kunt beheren 

en uw facturen kunt verwerken. 

 

Waar vind ik mijn factuur/facturen terug?  

Al uw facturen zijn beschikbaar in uw Klantenzone via het tabblad “Mijn Account” in de rubriek “Mijn laatste 

bestellingen”. Ze worden u ook toegestuurd in Pdf-formaat in de e-mail met bevestiging van uw bestelling. 

 

Ik ben mindervalide, kan ik dan een speciale plaats reserveren?  

Nee, het is niet mogelijk om een speciale plaats te reserveren. U vindt probleemloos een speciale plaats voor 

mindervaliden in al onze parkings. Deze plaatsen zijn bedoeld voor mensen met een invaliditeitskaart. 

Doorgaans bevinden ze zich ter hoogte van de ingang en ze beschikken over een specifieke identificatie. 

 

Hoe geraak ik bij de parkeerplaats die ik gereserveerd heb?  

Eens uw bestelling gevalideerd en betaald is, krijgt u een e-mail met bevestiging van uw bestelling en die zal een 

QR-code bevatten. Ter plaatse moet u deze QR-code scannen aan de toegangszuil van de parking. Er komt dan 

een ticket uit de zuil en dat moet u bewaren tot u de parking verlaat.  

 

Kan ik met mijn online reservatie profiteren van een specifieke plaats binnen de parking? 

Nee, er is geen specifieke plaats gekoppeld aan uw reservatie, maar wij garanderen u wel een beschikbare 

parkeerplaats in de parking die u hebt gereserveerd. 

 

Welke parkings zijn beschikbaar voor online reservatie via eParking? 

De parkings P1, P2, P3, P4, Lock Park en P. Express zijn beschikbaar voor de online reservatie met eParking. 

 

Moet ik in het geval van een voorafgaande reservatie mijn ticket valideren aan de kassa voor ik me naar de 

uitrijzuilen begeef? 

Indien u de uren van de reservatie naleeft, kunt u gewoon onmiddellijk naar de uitgang rijden. Overschrijdt u de 

uren, dan moet u langs de kassa om de toeslag te betalen. 

 

Wat zijn de geldende hoogtebeperkingen in uw parkings? 

Sommige van onze parkings vermelden een hoogtebeperking aan de ingang. Om te weten of voor een bepaalde 

parking een hoogtebeperking geldt, kunt u terecht op de pagina vergelijken. De informatie met betrekking tot 

de hoogtebeperkingen staat vermeld in de informatietabel. 

 

Is de reservatie voor motoren, bestelwagens, vrachtwagens en campers ook mogelijk? 

Nee. De reservatie is enkel mogelijk voor lichte voertuigen. 
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Wat is een QR-code? Hoe werkt dat? 

De QR-code (afkorting van Quick Response) is een barcode in twee dimensies die informatie bevat, zoals uw 

gegevens en de kenmerken van uw reservatie (naam, parking, duur, producttype …). Deze code wordt gelezen 

door de optische lezers aan de ingang van de parking wanneer u gewoon het afgedrukte document voorlegt of 

de code toont op het scherm van uw smartphone. Het filmpje bekijken. 

 

Kan ik ook toekomen voor het voorziene uur? 

Ja. U kunt toekomen tot 15 minuten voor het voorziene uur van uw reservatie. In dit geval wordt u geen toeslag 

gefactureerd. Komt u aan voor deze 15 minuten speling, dan wordt u een overschrijding gefactureerd – aan de 

automatische kassa of de uitrijzuil – tegen het tarief dat geldt in de parking. 

 

Wat moet ik doen als ik merk dat ik mijn ticket niet meer vind? 

In dat geval gaat u voor u weer in uw voertuig stapt naar de automatische kassa en daar drukt u op de 

oproepknop (interphone). Onze dienst bijstand op afstand antwoordt 24u/24. Er zal u worden gevraagd naar uw 

naam en bestelnummer om u uit de parking te laten. 

 

Tot wie kan ik me richten in geval van een probleem ter plaatse? 

Is er een probleem op de parking, dan kunt u op elk moment iemand contacteren via de oproepknop 

(interphones) ter hoogte van de in- en uitrijzuilen en op de automatische kassa’s, of u kunt zich begeven naar 

de post ter hoogte van de uitgang van parking P1. 
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