
Ruiltegoed uitleg 

 

 Afmelden  

 

Login op het webportaal via https://kinderopvangzazou.flexkids.nl/  

Kies voor Opvang  

 

Klik vervolgens op een dag waarop uw kinderen worden verwacht.  Grijs gearceerde blokken. 

 

 

  

https://kinderopvangzazou.flexkids.nl/


U heeft een 3 tal opties:  

 

Optie: Direct afmelden 

De meest snelle en eficiente manier van afmelden, te gebruiken voor he afmelden van een enkele 

(volledige) dag is direct afmelden. Na de keuze voor ‘direct afmelden’ volgt een berichtje als 

onderstaande  

 

Na klikken op de ‘Akkoord’ button is de afmelding definitief.   

 

  



Optie: Afwezigheid melden  

Voor het afmelden van meerdere dagen in een periode. Of meerdere kinderen in 1 keer kies je voor de 

optie ‘Afwezigheid melden’ 

 

Klik op de button ‘bevestig´ 

Een korte samenvatting van je afwezigheids melding volgt, klik op de button ‘bevestig´als het getoonde 

ook klopt. Hier zie je ook óf en waarmee je ruiltegoed over de afgemelde dag wordt opgebouwd.   

 

  

Klik ‘bevestig’ 



  



Opgebouwd ruiltegoed, maar bijvoorbeeld ook de resterende geldigheid er van is in te zien onder het 

tabblad ruiltegoed. (per kind)  

 

 

  



 

Incidentele opvang aanvragen 

 

Bij het deel ‘afmelden’ heben we kort en bondig willen uiltleggen hoe een afmelding geregistreerd wordt 

en, wanneer er sprake is van ruiltegoed, waar je het saldo en gebruik terugvindt.  

Een opvang aanvraag zal altijd door een van onze plaatsingsmedewerkers beoordeeld moeten worden 

oa ivm de personele bezetting ivm de beroepskracht kindratio.  

Login op het webportaal via https://kinderopvangzazou.flexkids.nl/  

Kies voor Opvang  

 

Klik vervolgens op een dag waarop extra opvang nodig heeft.  

 

 

 

  

https://kinderopvangzazou.flexkids.nl/


Afhankelijk van het aantal kinderen dat u actief bij ons in de opvang heeft krijgt u iets als onderstaand. 

 

U komt in een wizard voor 4 stappen: 

 

Klik op ‘Volgende’ 

 

 

 

 

 



Kies de gewenste opvangsoort / product dat u ter beschikking heeft 

 

 

Klik op ‘Bevestig’ 

 

Als alles klopt en juist gaat, klik dan op ‘Bevestig’ 



Onderstaan bericht verschijnt: 

 

Kies : ‘sluiten’ 

Bovenaan de pagina bij het tabblad ‘opvang overzicht’ ziet u de Status van uw verzoeken  

 

Klik op de button Details bekijken om het verzoek in te zien en evt nog in te trekken: 

 

 


