
Een 4411 PRO-account 
Schenk uw werknemers
een zorgeloze manier van reizen
met 4411

•• 4411 PRO-account

Actief in heel België
en Nederland!
Meer dan 200 steden en gemeenten
zijn reeds aangesloten bij 4411.

Meer dan 50.000 bedrijven maken reeds gebruik van een PRO-account bij 4411.
U binnenkort ook?

4411 PRO-account

Nooit meer papieren tickets voor parking of openbaar vervoer.

Een stressvrije reis voor u en uw werknemers.

Zakelijke en privé-uitgaven gescheiden houden (bv. enkel tijdens kantooruren of enkel bedrijfsvoertuigen).

Maandelijks een gedetailleerd afschrift dat al uw kosten bundelt.

Eenvoudige administratie via het 4411 PRO-account.

Straatparkeren

Garageparkeren

Elektrisch laden

De Lijn tickets voor bus/tram

NMBS treintickets

Vijf diensten in één app

Mobiliteitsplan op maat
van uw bedrijf

Breng in samenwerking met 4411 uw 
bedrijfsmobiliteit naar een hoger 
niveau met een gepersonaliseerd 
mobiliteitsprogramma voor u en uw 
werknemers.

      Contacteer ons voor meer info

www.4411.be help@4411.be+ 32 78 05 4411mijn.4411.be



Surf naar mijn.4411.be en open een 
EASY-account. Indien u reeds over een 
account beschikt, kunt u uiteraard deze 
stap overslaan.

Hoe registreren?
1

Na het inloggen op mijn.4411.be kunt u via 
de homepagina een PRO-account aanma-
ken. Klik bovenaan op de knop ‘Maak een 
PRO-account’.

2

Vul uw bedrijfsgegevens en account-
voorkeuren in. Voeg de telefoonnum-
mers van uw werknemers toe via ‘Mijn 
gsm-nummers’ .

3

Na het aansluiten van de telefoonnum-
mers zullen werknemers een sms 
ontvangen ter bevestiging van hun 
registratie. Nadien worden alle parkeer-
kosten gemaakt via sms (4411) in 
rekening gebracht bij de onderneming.

Start uw sessie
Sms de zonecode SPATIE uw nummer-
plaat naar 4411
(Bijvoorbeeld: GE1234 1ABC123).

Stop uw sessie
Sms ‘Q’ naar 4411.
€ 0,15 per verzonden en ontvangen sms.

Hoe parkeren?

Via sms

Gebruikers met een bij een PRO-account 
aangesloten telefoonnummer krijgen de 
keuze om een sessie te starten via een 
PRO-betaling. Deze keuze kan gemaakt 
worden bij de laatste stap van het starten 
van een sessie.

Start uw sessie
Selecteer de zone, de nummerplaat van de 
wagen die u wenst te parkeren en ‘PRO-ac-
count’ als betaalmethode.

Stop uw sessie
Druk op ‘Stop sessie’ in de app.
€ 0,25 per sessie.

Via de 4411-app

Surf naar mijn.4411.be en meld u aan.
Wist u dat u als beheerder van het 
PRO-account alle gegevens, uitgaven, 
facturen, betaalmethodes, enz. op een 
eenvoudige manier kunt nakijken en 
aanpassen via mijn.4411.be?

Start uw sessie
Ga naar ‘Parkeren’ en klik op ‘Start 
sessie’. Vul hier uw gegevens in en start 
uw parkeersessie.

Stop uw sessie
Ga naar ‘Parkeren’ en klik op ‘Actief’. Om 
uw sessie te stoppen klikt u op de knop 
‘Stop sessie’ aan de rechterkant.

Via mijn.4411.be

GE0051 1ABC123

4411: Parkeren 1ABC123 gestart
in Gent tot max. 23:00,
19.08.20.
Parkeren stoppen: sms Q.

Q

4411: Parkeren 1ABC123
beëindigd om 19.08.20, 22:43.
Totaalbedrag: 5 EUR.
Meer info: www.4411.be

www.4411.be help@4411.be+ 32 78 05 4411mijn.4411.be
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