
HANDLEIDING RESERVEREN KINDEROPVANG 

RESERVEREN KINDEROPVANG 

Ga naar https://ninove.ticketgang.eu en meldt aan met uw gezinsaccount. In het menu gaat u naar 

Kinderopvang – Reservatie toevoegen. 

SELECTEER KINDEREN 

Selecteer de kinderen waarvoor u opvang wil reserveren en klik op bevestig om verder te gaan. 

 

SELECTEREN OPVANGDAGEN 

Indien u meerdere kinderen heeft geselecteerd vinkt u eerst aan of u de geselecteerde dagen van 

kind 1 wil overnemen bij de andere kinderen. U dient dit aan te vinken voordat u de locatie, uren 

en dagen selecteert. 

 

Selecteer daarna de gewenste opvanglocatie en het uur waarop u de kinderen brengt en komt 

afhalen. 

 

U kan nu via de kalender de gewenste dagen selecteren. Dagen die geselecteerd zijn kleuren oranje 

met vermelding van de gekozen uren. 

https://naamgemeente.ticketgang.eu/


 

Indien u de volledige week wenst te reserveren kan u vooraan het vinkje selecteren. Alle dagen / 

dagdelen van de week worden dan automatisch geselecteerd. 

Indien er vakantieopvang of een schoolvrije dag voorzien wordt en men enkel voor de volledige dag 

dient in te schrijven is er maar 1 blokje zichtbaar. Er staat duidelijk bij vermeld dat het om de 

volledige dag gaat. 

 

Indien er een wachtlijst beschikbaar is, kan u ook reserveren op de wachtlijst. 

 

Van zodra u alle gewenste dagen heeft geselecteerd klikt u op bevestig om verder te gaan. 

OPVOLGVRAGEN 

Indien er extra vragen worden gesteld kan u hier uw gewenste antwoord selecteren. U kan via het 

eerste veld een antwoord selecteren dat automatisch bij alle dagen wordt ingevuld. 

 

  



OVERZICHT GESELECTEERDE DAGEN 

U komt nu op het overzicht van alle geselecteerde dagen. 

 

U kan hier desgewenst per dag / kind de gekozen uren nog wijzigen. Uren worden automatisch 

aangepast naar start en einde van de schooltijd. Via datums toevoegen kan u nog extra datums 

selecteren. Via het vuilbakje kan u dagen / dagdelen verwijderen. 

Verlaat uw kind de opvang om bijvoorbeeld naar een sportkamp of zwemmen te gaan, dan kan u via 

verlaten opvang de uren ingeven dat uw kind niet in de opvang aanwezig zal zijn. 

 

Na bevestiging wordt het te betalen bedrag aangepast. 

 

U krijgt bovenaan het bedrag te zien dat nog in uw portefeuille beschikbaar is en het bedrag dat u 

dient te betalen voor deze reservatie. 

Heeft u nog voldoende geld in uw portefeuille, dan kan u reservatie bevestigen klikken om uw 

reservatie definitief te bevestigen. Indien u op dit scherm niet bevestigd heeft u geen reservatie. 



Indien u onvoldoende geld op de portefeuille heeft staan, dient u eerst geld op te laden via de knop 

Klik hier om geld op te laden in de portefeuille. 

 

U kan bij de betaling kiezen om het exacte bedrag te betalen of een hoger bedrag op te laden. Klik 

op bevestig om door te gaan naar het betaalscherm. 

 

Van zodra uw betaling is afgerond werd uw reservatie eveneens bevestigd. 

 

 


