
 

 

 

 

 

 

 

Aanvraag Accommodatie-app 

Dit is een instructie voor het aanvragen van de Accommodatie-app. 

 

Om uw aanvraag te starten gaat u in uw internetbrowser naar: 

www.veere.nl/parkeervergunning 

 

Zodra u op de pagina bent klikt u op “Vraag uw parkeervergunning(en) aan”. Zoals 

hieronder afgebeeld. 

 
 

Het onderstaande scherm verschijnt op uw beeldscherm. 

In dit scherm klikt u op “Particulieren”. Daarna klikt u op “Inloggen met DigiD”. Het 

onderstaande scherm wordt weergegeven. 

http://www.veere.nl/parkeervergunning


 
Log in met uw DigiD. 

 

  



U komt dan in de aanvraagomgeving. Hieronder ziet u een afbeelding van de 

aanvraagomgeving. 

 
 

Als u hier voor het eerst inlogt ziet u nog geen producten staan. Nadat u één of 

meerdere producten heeft aangevraagd, vindt u in dit scherm een overzicht van deze 

producten. Inclusief de status. 

 

Klik nu op “Aanvragen”. U ziet dan onderstaand scherm. 

 
 

Lees de begeleidende tekst en klik op “Volgende stap”. 

 

Het scherm dat hieronder is afgebeeld komt in beeld. 

Kies uw product uit de lijst. U kunt één product kiezen per aanvraag. In dit voorbeeld 

vragen we een Accommodatie-app aan. Klik op “Volgende stap”. 

 

  



Het onderstaande scherm komt in beeld. 

Kies het aantal kentekens dat u tegelijkertijd wilt laten parkeren. Klik op “Volgende 

stap”. 

 

U ziet het scherm dat hieronder is afgebeeld. 

Kies de zone waarvoor u de Accommodatie-app aanvraagt. Dit kan alleen een zone zijn 

waar uw accommodatie is gevestigd. 

 



U ziet hierna het onderstaande scherm.

 
De ingangsdatum is vooraf ingesteld en hoeft u niet aan te passen. Klik op “Volgende 

stap”. 

 

Het onderstaande scherm wordt zichtbaar op uw beeldscherm. 

 
De einddatum staat vast en kunt u niet aanpassen. Klik op “Volgende stap”. 

 

Hieronder ziet u een afbeelding van de pagina die u op uw beeldscherm krijgt. 

Op deze pagina voegt u een motivatie toe. Dit houdt in dat u aangeeft waarvoor u de 

aanvraag doet. Geef zoveel mogelijk informatie. 



 

Eigenaren van tweede woningen die schriftelijk kunnen aantonen dat zij legaal recreatief 

mogen verhuren, kunnen in aanmerking komen voor de Accommodatie-app. Upload dit 

schriftelijk bewijs onderaan in het scherm. 

 

Het hieronder afgebeelde scherm komt in beeld. 

Controleer alle velden goed en vink “Ja” aan wanneer alle gegevens correct zijn. Klik nu 

op “Volgende stap”. 

 

Het hieronder weergegeven scherm komt in beeld. 

Om de aanvraag af te ronden klikt u op “Terug”. 

 

  



U komt nu in het overzichtsscherm. Hier staat de aanvraag die u zojuist heeft ingediend. 

Dat scherm is hieronder afgebeeld. 

 
U bent voor nu klaar en kunt rechts boven in uw scherm uitloggen uit het systeem door 

op “Uitloggen” te klikken. 

 

De gemeente beoordeelt uw aanvraag. Binnen drie werkdagen ontvangt u hierover een 

e-mail. Indien de aanvraag is goedgekeurd staat in de e-mail een link waarmee u weer 

inlogt in het systeem om uw aanvraag af te ronden. Hieronder ziet u een afbeelding van 

de e-mail. 

 
 

  



Als u weer inlogt zoals eerder in deze instructie is omschreven, ziet u uw product staan. 

Dat overzicht is hieronder afgebeeld. 

Klik op “Open”. 

 

Volg de stappen in het proces. U komt in een betaalmodule terecht. 

 

U bent klaar en kunt rechts boven in uw scherm uitloggen uit het systeem door op 

“Uitloggen” te klikken. 

 

Na betaling ontvangt u een e-mail met de inloggegevens en kunt u gebruik maken van 

de app. Op de volgende pagina ziet u een afbeelding van de e-mail. 

 



 
 


