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Tegoed opbouwen en aanvragen via telefoon 

Agenda 

Via de knop Agenda opent de opvangkalender van je kind(eren). Hier worden de opvangdagen en -

tijden getoond. Door te klikken op een specifiek opvangmoment krijg je gedetailleerde informatie te 

zien. Je kan de opvangkalender verversen door te klikken op de ronde pijltjes knop boven in het 

scherm. Op deze manier haal je de meest recente planning van je kind(eren) op. Via de knop 

rechtsboven (agenda met pennetje) komen de opties extra aanvraag, tegoed inzetten en afwezigheid 

doorgeven naar voren. 

 

Extra dag aanvragen 

Voor het aanvragen van een extra dag kies je voor Dag aanvragen. Via de kalender kan een gewenste 

datum opgegeven worden. Vervolgens zie je per kind de beschikbare tijden. Nadat je de gewenste 

opvangtijd hebt geselecteerd, kies je de betaalwijze (bij tegoed kan je tegoed inzetten, heb je geen 

tegoed dan wordt de dag gefactureerd) en voeg je de aanvraag toe. In het volgende scherm kun je 

ervoor kiezen om nog een dag toe te voegen of om de aanvraag in te dienen. Je kunt eventueel een 

vervalmoment selecteren en een opmerking voor de organisatie invullen. Met een vervalmoment 

geef je aan wanneer de aanvraag vervalt als de locatie de aanvraag nog niet beoordeeld heeft. 

Tegoed opbouwen en aanvragen  

Bij het aanvragen van een tegoed dag geef je de datum op van de afwezige dag en van de gewenste 

aanwezige dag. De beschikbare planning van het kind wordt dan opgehaald. Bij de afwezige dag geef 

je aan welke dagdelen het kind afwezig is. Bij de gewenste aanwezige dag kies je de gewenste 

dagdelen. Vervolgens kan je meteen aangeven of er een vervalmoment moet gelden en kan je een 

opmerking voor de groep invullen. Je kunt de aanvraag direct indienen; deze wordt dan ter 

beoordeling aan de locatie aangeboden. 
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Afwezigheid doorgeven 

Bij het afwezig melden geef je de afwezige periode op. Op deze manier kun je je kind(eren) in één 

keer voor een langere periode afwezig melden, handig bij een vakantie! Voor de gekozen periode 

wordt de beschikbare planning van het kind opgehaald. Alle geplande dagdelen staan standaard 

aangevinkt. Gaat het maar om één dagdeel dan moet je een deel uitvinken. Voor het indienen van de 

aanvraag moet je de reden van afwezigheid opgeven: ziekte, vakantie of overig. Ook kun je een 

opmerking voor de locatie invullen. 

Tegoeden 

Wanneer er voor jouw kind(eren) tegoeden beschikbaar zijn, zie je die hier. Als je doorklikt, zie je per 

kind welke tegoeden er zijn en welke nog bruikbaar zijn. Als een tegoed al (gedeeltelijk) ingezet is, zie 

je voor welke aanvraag dit is. . Als het tegoed verlopen of verbruikt is, wordt dit aangegeven. Let op; 

heb je een 47 weken pakket op het kdv, dan meld je 5 weken af via ‘af te melden uren'.  

 

 


