
?HOE MIJN GEZIN REGISTREREN OP 

MIJN PETTEFLET? 

 

Ga in Google chrome naar:  http://mijn.petteflet.be 

 

Klik op ‘nieuw account aanmaken’ 

 

 

 

http://mijn.petteflet.be/


Geef je e-mailadres in & maak een wachtwoord aan. Vul onderstaande gegevens in.  Dit is voor 1 gezinshoofd ( 

mama OF papa). Vergeet NIET een foto van jezelf up te loaden. Dit is voor de herkenning van de afhaalpersonen. 

 

Om een foto van jezelf up te loaden. Klik op 

 

Vul als familienaam de familienamen van BEIDE ouders in als het gaat om een 2-oudergezin. Indien een 1 

oudergezin, enkel de familienaam van het gezinshoofd. 

Bv. Aerts – Janssens 

Geef een pincode in. NOTEER/ONTHOUD deze pincode ergens! Dit is belangrijk naar de toekomst toe om de 

kinderen bij het brengen of afhalen in en uit te checken! Klik hierna op ‘nieuw account aanmaken’ 



 

Daarna zie je volgend scherm: 

 

Ga hierna naar ‘familie’. Hierin kan je je gezinsdossier vervolledigen. Belangrijk is om dit volledig in te vullen! 

 

 

 

 

 

 

 



 

Klik hierna op ‘familie – instellingen’ 

 

 

Geef je kinderbijslagfonds in en vul je dossiernummer bijslagfonds in (dit kan je terugvinden op je bankuitreksel 

onder kenmerk, referentie of dossiernr). 

Daaronder kan je je bestanden invoegen zoals: 

 Voor nieuwe gezinnen: werkgeversattest van beide ouders, domiciliëringsattest, eventueel 

sociaal tarief attest,….  

 Voor bestaande gezinnen: De Petteflet leest je werkgeversattesten en domiciliëringsdocument 

in. Jij hoeft hier niets voor te doen. Indien je in orde bent met deze documenten, heb je een 

ontvangstbewijs ontvangen. 

 

Na dit te hebben ingevuld, upload je een familiefoto van je gezin en klik je op opslaan. 



Klik op ‘voeg een gezinshoofd toe’. 

 

Dan zie je volgend scherm: 

Vul de gegevens in van het 2e gezinshoofd (mama OF papa). Belangrijk dat je NIET hetzelfde mailadres gebruikt als bij 

het 1e gezinshoofd. Upload hier ook een foto van het 2e gezinshoofd. 

 



 

Daarna zie je volgend scherm: 

 

 

 



 

Voeg hierna je kind(eren) toe: 

 

Indien aandachtspunten, gelieve dit zeker door te geven. Indien er medische attesten zijn, gelieve deze steeds up te 

loaden. Upload ook een foto van je kind op ter herkenning. 

 

Klik op opslaan en dan zie je volgend scherm: 



 

 

Klik op ‘voeg een persoon toe’. Dit is om vertrouwenspersonen maar ook je afhaalpersonen toe te voegen. De 

personen die in deze categorie staan, mogen je kind af komen halen. Zorg ook hier voor een afbeelding zodat de 

opvang de afhaalpersonen kunnen herkennen. 



 

 

Klik op opslaan. Je kan zoveel personen toe voegen als je wil. 

Als je klaar bent, zie je volgend scherm. Dit zijn al je gegevens op een rijtje. 



 

 

Nu ben je klaar!  

Bij vragen mag je steeds contact opnemen met de administratie 011425008. 

 

 

 

 


