Handleiding digitaal loket van P1 voor ondernemers
Om een parkeervergunning online aan te kunnen vragen heeft u in ieder geval een
e-mailadres nodig. En daarnaast de volgende gegevens: Inschrijfnummer Kamer van
Koophandel, kentekenbewijs en bankgegevens voor internetbankieren.

Inlog-account aanmaken





Ga naar het digitaal loket van P1 via www.p1.nl/digitaal-loket.
Klik bij ’kies uw gemeente‘ op ‘Veldhoven’.
Kies voor wie u een product aanvraagt: ‘bewoner / particulier’ of ‘bedrijf’.
In het daarop volgende scherm vult u uw gegevens in. Geef bij de aanvraag voor een
ondernemersvergunning het vestigingsadres in het Citycentrum op.
Aan de hand van de ingevoerde gegevens krijgt u een selectie van producten te zien
waaruit u kunt kiezen.
 Klik op de knop ’volgende‘ en controleer uw gegevens. Hierna ontvangt u een e-mail met
inloggegevens op het door u opgegeven e-mailadres.

Product kiezen
 U kiest de parkeervergunning die voor u van toepassing is.
 Na het bevestigen van uw gegevens betaalt u via iDEAL of een digitale factuur. Zodra de
betaling is ontvangen neemt P1 de aanvraag in behandeling. U krijgt ter bevestiging een
e-mail.
 Na beoordeling van de aanvraag ontvangt u via e-mail een besluit. Als de
parkeervergunning is toegekend, vindt u in dit besluit de informatie over uw digitale
parkeervergunning. U ontvangt geen papieren vergunning meer.
 Wijzigingen in uw parkeervergunning geeft u aan onder ’mijn account’.
Aandachtspunt:
1. U kunt meerdere vergunningen aanvragen, voordat u naar de betalingsoptie gaat.
2. Als de parkeervergunning door meer personen gebruikt wordt, dient u het kenteken van
de vergunning steeds aan te passen. Dit kunt u doen onder ‘mijn account’.

Informatie
Heeft u aanvullende vragen of ondervindt u problemen met de digitale aanvraag voor een
parkeervergunning? Kijk eens of u het antwoord vindt op www.parkeerserviceveldhoven.nl
bij ’Veel gestelde vragen‘. Hier is ook een uitgebreide handleiding beschikbaar. Of neem
contact op met parkeerbedrijf P1 via e-mail parkeerbedrijfveldhoven@p1.nl of telefonisch
088 – 126 14 13.

