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Inloggen
• U gaat naar www.komkids.nl
• Klik op voor ouders
• Klik op Mijn KomKids



Inloggen
• Vul uw e-mailadres in
• Vul uw wachtwoord in (dit is uw debiteurnummer. Wij raden u aan om uw 

wachtwoord na de eerste keer inloggen te wijzigen, dit kan alleen via FlexWEB)

• Klik op Login



Welkomspagina = Tijdlijn



Gegevens aanpassen
• Klik aan de linkerkant op gegevens om uw gegevens aan te vullen en/of te wijzigen
• Klik bovenaan op mijn partner om uw partners gegevens aan te vullen en/of te 

wijzigen
• Klik op de naam van uw kindje op gegevens aanpassen om zijn/haar gegevens aan 

te vullen en/of te wijzigen



Gegevens aanpassen
• Vul de gegevens aan (blauwe vakken zijn verplichte velden)
• U kunt ook een foto toevoegen aan de gegevens van uw kindje maar 

uiteraard ook bij uzelf.
• Klik op Opslaan



Documenten bekijken
• Klik aan de linkerkant op Documenten

Kies gewenst op de opties: Facturen, Offertes en Contracten, 
Jaaropgaven om de documenten te bekijken en te downloaden.



Documenten bekijken

• Aan de datum en het onderwerp kunt u zien om welk document 
het gaat.

• Klik op Download om het document in PDF formaat te kunnen 
bekijken en indien gewenst op te slaan.



Opvang gegevens bekijken
• Klik op Opvang, om wijzigingen door te geven klik op Overeenkomsten



Opvang gegevens wijzigingen
• Kies voor welk kind u de gegevens wilt wijzigingen.
• Kies onderaan wat u wilt wijzigingen. En doorloop de stappen.
• Let op! De knop ‘Incidentele opvang boeken’ is alleen te gebruiken 

voor ouders die ‘flexibele’ opvang afnemen bij kindercentrum Viola. 

Kind Test



FlexKids App
• Log in d.m.v. uw e-mailadres en wachtwoord (= debiteurnummer of met 

uw nieuwe wachtwoord als u dit via FlexWEB heeft gewijzigd)
Wanneer u voor de eerste keer inlogt, moet u éénmalig een PIN [ 4922] invoeren



FlexKids App

• Tijdlijn: Hier ziet u alle gebeurtenissen bij elkaar, nieuwste bovenaan



FlexKids App

• Documenten: Hier vindt u uw Facturen, Overeenkomsten en Jaaropgaven (deze functie is 

nog niet actief)



FlexKids App

• Instellingen: Notificaties staan ingesteld op ‘standaard’ Wij raden u aan om deze optie op ‘standaard’ te laten

staan. Zodra onze kindercentra de mogelijkheden hebben om u van meer informatie te voorzien via de App, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.



Contact

Heeft u nog vragen dan beantwoorden wij deze met 
plezier. Dit kan per e-mail naar service@komkids.nl of u 
kunt ons ook altijd bellen op 010-4493200.

Afdeling Service en Advies

mailto:service@komkids.nl

