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 Typ tekstTyp tekstTyp tekst 

Retouradres Postbus 12651, 2500 DP Den Haag 

AB BEHEER          

POSTBUS 233        
2670 AE NAALDWIJK 

 Ons kenmerk 

SB2018. 

 

Dienst 

Stadsbeheer 

Afdeling 

Handhavingsorganisatie 

Doorkiesnummer 

14070 

E-mailadres 

parkeervergunningen@denhaag.nl 

 

 

 

Datum 

1 november 2018 

 

Onderwerp 

Nieuwe aan- en afmeld app: Parkeren Den Haag 

  

Geachte heer, mevrouw, 

 

Er is een nieuwe app voor het aan- en afmelden van kentekens. Omdat u  over één of meerdere 

parkeervergunningen  beschikt wordt u daarover geïnformeerd door middel van deze brief. 

 

Nieuwe aan- en afmeld app voor bedrijven 

De aan- en afmeldapp Cozity wordt vervangen door de app Parkeren Den Haag. Met deze app kan het aan- 

en afmelden van een kenteken eenvoudig worden geregeld.  

 

Wanneer overschakelen? 

De app kunt u vanaf 1 november 2018 downloaden in de App Store of Google Playstore. 

Uw inloggegevens (meldnummer en pincode) blijven ongewijzigd. Uw gegevens worden automatisch 

overgenomen vanuit de oude Cozity app zodra u de Parkeren Den Haag app heeft geïnstalleerd op uw 

smartphone of tablet. 

 

De Cozity app wordt eind november 2018 uit de lucht gehaald en zal dan niet meer te gebruiken zijn. 

 

Naast het aan- en afmelden via de app, blijft aan- en afmelden via  internet mogelijk. In het gebruik van het 

aan- en afmelden via internet verandert niets. Als u de internet pagina als favoriet heeft opgeslagen, moet u 

eenmalig opnieuw via denhaag.nl/parkeren de pagina opzoeken om kentekens aan en af te kunnen melden. 

 

Voorwaarden 

Door de invoering van het kentekenparkeren zijn de voorwaarden van uw parkeervergunning aangepast. 

Door deze wijziging verandert het gebruik van uw vergunning niet. De aangepaste voorwaarden zijn als 

bijlage bij deze brief gevoegd.  De actuele voorwaarden kunt u ook raadplegen op denhaag.nl/parkeren. 
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Heeft u nog vragen? Kijk dan op www.denhaag.nl/parkeren of neem contact op met de gemeente Den Haag 

via 14070 op werkdagen bereikbaar van 8:30-17:00 uur. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
A. van Reij 
Manager Vergunningen & Handhaving 

 

 

Bijlage: 

- Gebruiksvoorwaarden parkeervergunning 

http://www.denhaag.nl/parkeren

