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Nieuwkomers in de stad moeten meerdere
documenten in orde te brengen bij het
aanpassen van hun domicilie. Vaak is de
aanvraag van een parkeerkaart, één daarvan.

In plaats van die burger te laten tot het loket
komen, kunt u als gemeente ervoor zorgen dat
de aanvraag ook via het web kan gebeuren.

Dat gebeurt via het loket en de burger moet
zich aanpassen aan de openingsuren van het
loket.

De ondertekening en afevering ervan met
Verifieer® levert zowel voor de burger als de
ambtenaar tijdswinst op. De medewerker op
dienst mobiliteit maakt het document op en
stuurt het digitaal naar de ondertekenaar.
De persoonlijke parkeerkaart wordt nadien
per post naar de eigenaar van het voertuig
gestuurd.

COMMUNICATIE TIPS
✔ Plaats een verifieer-balk op uw website
zodat uw burgers en externe partijen vlug de
code kunnen controleren op authenticiteit
✔ Heeft u al een stapeltje infofolders? Leg ze
binnen handbereik aan uw loket en deel ze
uit aan uw burgers
✔ Hang onze gepersonaliseerde affiches op in
uw gemeentehuis
✔ Maak de verifieerservice bekend bij uw
burgers door onze kant-en-klare artikelen te
publiceren in uw infoblad

VRAAG GERUST AAN UW
ACCOUNTMANAGER MEER INFO
Vanden Broele Productions
Lieven Bauwensstraat 33 | 8200 Brugge
+32 050 45 61 77
www.verifieer.be
productions@vandenbroele.be
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