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Information om samarbejdet i forbindelse 
med parkeringsservice fra DinParkering! 
 
Kære Beboere i Vinkelhuse 1-53, 2770 Kastrup,  
 
Bestyrelsen har indgået samarbejde om parkeringsservice og -kontrol med opstart af DinParkering 
fra den 1. august 2017. I den kommende tid vil der sikkert dukke spørgsmål op, som DinParkering 
gerne vil informere om her.  
 
Elektronisk tilladelse af dit køretøj 
Der er mulighed for at få tilmeldt max tre køretøjer pr. husstand, dog skal ejer eller bruger af 
køretøjet have bopæl i Vinkelhuse. I bilag 1 kan du skrive, hvilket registreringsnummer, som du 
ønsker, skal have en fast tilmelding i vores online modul system, så du ikke behøver at have et 
permanent tilladelseskort siddende i køretøjets forrude.  
 
Der bliver kun givet elektronisk tilladelser til køretøjer med beboere i Vinkelhuse 1-53 som ejere 
eller brugere. Hermed kan beboerne tilmelde køretøjer på bilag 1, men såfremt beboeren 
tilmelder et køretøj (fx en erhvervsbil, delebil eller lejet bil), som ikke er registreret på adressen, 
skal beboeren udfylde en Tro & Love Erklæring, som angiver dispensationen til elektronisk 
tilladelse på parkeringsområdet.  
 
I får besked via jeres mail, når jeres køretøjer er indtastet i vores online modul system.  
 
Fysiske gæstekort 
Herudover har ejendomskontoret og bestyrelsen fået leveret et hav af gæstekort, så der er altid 
mulighed for at hente fysiske gæstekort hos ejendomskontoret. Derfor er det muligt at have nogle 
liggende privat, som kan gives til jeres gæster og lægges synligt i køretøjets forrude. I modtager ca. 
5 stk. gæstekort i jeres postkasse til at starte med, og herefter kan I afhente de fysiske gæstekort 
hos ejendomskontoret i deres åbningstid.  
 
Applikationer til Android og Iphone 
Fra starten af dette samarbejde har DinParkering tilbudt, at I beboere gratis kan downloade en 
app til jeres smartphone, uanset om det er en Android eller Iphone telefon. Alle beboere, som 
indsender deres telefonnummer og mailadresse på  
 

Bilag 2 inden fredag den 21. juli kl. 9.00 i postkassen  
hos Ejendomskontoret på adressen Vinkelhuse 45, 2770 Kastrup 

 
har senere mulighed for at downloade applikationen ”DP Mobile Parking” til brug af de 
elektroniske gæstekort.  
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Herefter bliver jeres telefonnummer tastet ind i vores online modul system. Det er først, når I er 

tilmeldt til DinParkerings online modul system, at I kan bruge den downloadede applikation. Det 

gælder både for Android og Iphone.  

 

I får besked via jeres mail, når vi har indtastet jeres telefonnummer i vores online modul system.  

 

Brugermanual 

Alle beboerne, som har indgivet deres mailadresse på bilag 2, vil modtage en brugermanual i 
slutning af juli måned med mulighed for at kunne bruge 2 telefonnumre pr. husstand. Dette kan 
læses i brugermanualen, hvor skærmbillederne guider jer igennem en bestilling af et gæstekort. 
Hvis I ikke har modtaget denne brugermanual (evt. pga. fejl i vores indtastning, dermed vigtigt at I 
skrive med blokbogstaver), kan I skrive til vores mail: info@dpmobileparking.dk og modtage 
denne.  
 
Udmelding af informationer 
I tilfælde af nye informationer på applikationen ”DP Mobile Parking” vil DinParkering sende en 
mailservice samt bede bestyrelsen om at informere beboere, der ikke har en mail. DinParkering vil 
gerne yde en høj service med en kvalitetsbevidst og personlig parkeringsservice til følge. Derfor er 
der aftalt en bestemt praktik omkring parkering på parkeringspladserne ved Vinkelhuse 1-53, som 
er synlig på skiltet ved indkørslen til området.  
 
Følges denne praktik vil der ikke opleves gener fra DinParkering men snarere en behagelig 
atmosfære og god stemning på parkeringsarealet. Uanset om I beboere bruger fysiske gæstekort 
eller mobile applikationer samt er tilmeldt vores online modul system med jeres 
registreringsnummer, er vi her for at hjælpe – ikke for at genere jeres muligheder for at parkere i 
nærheden af jeres bopæl.   
 
Kontakt: 
DinParkerings administration kan kontaktes på e-mail: kontakt@dinparkering.dk og 
telefon: mandag til fredag kl. 8.30 til 15.00 på telefon nummer: 3030 6493 - tast 1.  
 
DinParkerings kontrollører kan kontaktes alle ugens dage, hele døgnet rundt på telefon nummer: 
3030 6493 – tast 5, hvis der er behov for særlig parkeringskontrol.   
 
DinParkering ønsker alle et godt samarbejde.  
 
 
Med venlig hilsen  

 
Hans Kristian Mathiesen  
Salgs- og Marketingchef  
Juni måned 2017 

mailto:info@dpmobileparking.dk
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Praktisk information: 

 

Bestyrelsen og DinParkering gør opmærksom på, at der er aftalt følgende 
restriktioner fra starten af samarbejdet. Ved indkørslen til bebyggelsen bliver der i 
slutningen af juli måned opsat skilte, som viser, hvor der er parkering forbeholdt for 
beboere og gæster i Vinkelhuse 1-53. 
 
 
Parkeringsrestriktioner:  

1) Køretøjer må holde parkeret alle ugens dage.  
2) Parkering gælder på hverdage samt weekender og helligdage i tidsrummet 

fra kl. 00.00 – 24.00. 
3) Parkering tillades med P-skive påbudt i 3 timer med korrekt indstillet p-skive. 
4) Herudover gælder parkering kun med gyldig tilladelse eller gæstekort. 
5) På invalidepladser skal der være et invalideskilt synligt i forruden på 

køretøjet. 
6) Trailer skal parkeres tæt ved skovkanten på parkeringsområdet i trekantede 

p-båse og registreres elektronisk med tilladelse hos DinParkering.  
7) Campingvogne er kun tilladt i 48 timer på parkeringsområdet med brug af et 

fysisk gæstekort i ruden på bagenden af campingvognen samt tilmelding til 
ejendomskontoret via brev. 

8) Motorcykler skal parkeres på MC pladserne mellem de gule stolper.  
9) Det er ikke tilladt at parkere med køretøjer over 3.500 kg.  
10) Det er ikke tilladt at parkere foran storskrald eller på vaskeplads. 
11) Standsning og parkering foran garager og carporte er forbudt.  
12) På stamvejen er det ikke tilladt at parkere – dog er af- og pålæsning tilladt. 
13) Foran første blok (nr. 47-53) er det kun tilladt parkering for personbiler.  
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Øvrig praktisk information: 

 

 Hvordan får du adgang til gæsteparkering fra mobil app’en? 

o Du kan bestille en mobil adgang ved at udfylde og aflevere Bilag 2 i postkassen hos 
Ejendomskontoret på adressen Vinkelhuse 45, 2770 Kastrup senest den 21. juli 2017 kl. 9.00. 

o Når du har afleveret Bilag 2, bliver du registreret som bruger hos DinParkering, og du vil 
efterfølgende modtage en brugermanual pr. e-mail. Heri kan du læse, hvordan du henter 
app’en, opretter dig som bruger, og hvordan du udsteder et gæstekort fra din mobiltelefon. 

o App’en er udviklet til både IPhone og Android. 

 

 Hvordan får du fysiske gæstekort i fremtiden? 

o Du kan altid modtage nye fysiske gæstekort ved at afhente nogle hos ejendomskontoret i 
dets åbningstid hver mandag til fredag kl. 08.30 til kl. 9.00.  

o Her vil du få udleveret et passende antal gæstekort, som du kan videregive til dine gæster. 

o HUSK: Gæstekortet skal udfyldes korrekt og placeres synligt i køretøjets forrude. 

 



Side 5 af 6   
 

DinParkering  DinParkering.dk 
Automatikvej 1  kontakt@dinparkering.dk 
2860 Søborg  CVR nr. 34 73 41 35 

Bilag 1 

Bestilling af en elektronisk parkeringstilladelse: 
Max. 3 køretøjer pr. husstand.  
(Husk at skrive med blokbogstaver).   

Registreringsnummer: ____________________________________________________ .  

MC og/eller trailer: ____________________________________________________ .  

For- og efternavn(e): ____________________________________________________ .  

Adresse, postnr. og by: ____________________________________________________ . 

E-mail(s): ___________________________________________________ . 

(Såfremt køretøjet ikke er registreret til beboeren som ejer eller bruger på adressen, skal beboeren indsende en tro og 
love erklæring fx i tilfælde med en erhvervsbil, lejet bil eller delebil). 

Bilag 2 

Bestilling af mobil app. Max. 2 mobiltelefonnumre pr. husstand.  
(Husk at skrive med blokbogstaver).   

For- og Efternavn(e): ___________________________________________________ . 

Mobil nr.(er): ___________________________________________________ .  

Adresse:  ___________________________________________________ . 

Postnr. og By: ___________________________________________________ . 

E-mail(s): ___________________________________________________ . 

Bestyrelsens accept: ___________________________________________________ .  

(Betingelse for at få adgang til mobil app’en til udstedelse af gæstekort fra mobiltelefonen er, at beboeren skal være 
godkendt af bestyrelsen).  

***************************************************************** 
Senest afleveret i postkassen hos 

Ejendomskontoret på adressen Vinkelhuse 45, 2770 Kastrup 

Fredag den 21. juli 2017 kl. 9.00 

***************************************************************** 
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Tro & Love Erklæring 
Vedrørende anvendelse af parkering for elektronisk tilladelse givet til et køretøj, fx erhvervsbil, 

delebil eller lejet bil, hvor ejeren ikke er bosiddende i Vinkelhuse 1-53. Dette er ikke gældende til 

gæster men for beboere med fast bopæl i foreningen. (Skal udfyldes med blokbogstaver). 

 

Køretøjets ejer:  ___________________________________________ 

Registreringsnummer: ___________________________________________ 

Evt. garagenummer: ___________________________________________ 

Dispensation gives, fordi: ___________________________________________ 

  ___________________________________________ 

 Hermed underskriver jeg en tro og love erklæring på, at jeg har råderetten til dette køretøj i 

forbindelse med parkering i Vinkelhuse 1-53.  

 Såfremt jeg melder flere køretøjer til ordningen, vil dette køretøj falde ud af ordningen, og 

køretøjet vil blive afmeldt den elektroniske tilmelding.  

 Bestyrelsen, ejendomskontoret eller parkeringsserviceselskabet kan indhente oplysninger fra 

køretøjets ejer ud fra disse oplysninger ved at bede om fremvisning af registreringsattest.  

 Mine oplysninger er følgende:  

 

Beboerens navn:  ___________________________________________ 

Adresse: ___________________________________________ 

Post nr. og By: ___________________________________________ 

Telefonnummer: ___________________________________________ 

E-mail(s): ___________________________________________ 

 

Jeg underskriver hermed følgende Tro & Love Erklæringen gældende fra dags dato: 

 

_______________ ___________________________________________ 

Dato: Underskrift:  

  

Bestyrelsens godkendelse: ___________________________________________ 

  Underskrift: 


