Het reserveringssysteem van Littels.

1. Stappenplan hoe reserveer ik een dagdeel?
1. Ga naar Mijn Littels
2. Log in met je persoonlijke inlog.1
3. Je ziet onderstaand scherm:

1

Nog geen inlog? Vraag deze aan via info@littels.nl

4. Klik op het tabje Planning

5. Kies bovenin achtereenvolgens voor; een locatie, een product en de naam van je kind waarvoor je de
opvang wilt reserveren.

6. Klik op de dag waarop je opvang wilt. Deze dag wordt geel. Dagen die je al hebt gereserveerd zijn
grijs.

Je kunt meerdere dagen aan klikken. Je kunt tussendoor ook wisselen van locatie of van product.
Om opvang voor een ander kind te reserveren, kies je bij het derde vakje de naam van je andere kind.
Ook hier kun je dan meteen tegelijk opvang voor inplannen.
Rechtsboven zie je de tijd vanaf 5 minuten lopen. Dit betekent dat het plekje voor je kindje zolang
gereserveerd is. Heb je voor die tijd niet op volgende geklikt, vervalt de reservering en komt deze
beschikbaar voor iemand anders. Deze tijd lijkt vrij kort, maar blijkt ruim voldoende te zijn.
7. Heb je alle opvang (en eventuele pakketten) die je nodig hebt ingepland? Klik dan op volgende.

8. In een overzicht zie je wat je voor wie hebt gereserveerd. Je ziet ook de prijs van je reservering.
Controleer je reservering. Wil je nog iets wijzigen, klik dan op vorige. Ben je akkoord? Kies dan de bank
om je betaling mee te doen, ga akkoord met onze algemene voorwaarden en klik op bevestig.
Je hebt 15 minuten om te betalen.

Je gaat vervolgens naar een beveiligde iDEAL-omgeving. Reken je opvang af.
Betaling gedaan? Er is een plaatjes gereserveerd voor je kind(eren).
Je ontvangt meteen op je portal en in je e-mail de factuur van je gereserveerde opvang.

2. Hoe download ik de app?
Ga naar de Appstore en zoek op Flexkids Ouderapp. Er is een versie voor zowel Android als iOS.
Of download de app direct via onderstaande link:

Google playstore:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.flexkids.ouderapp

App store Apple
https://itunes.apple.com/nl/app/flexkids-ouderapp/id1110046110?mt=8
Om in te loggen heb je eenmalig een pincode nodig. Deze is 4462. Daarna vul je je
e-mailadres en je wachtwoord van Mijn Littels in en je hebt toegang.

Let op, je hebt een account van Mijn Littels nodig voor deze app.

