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Inloggen 

In een afzonderlijke e-mail worden instructies gegeven voor het aanmaken van een wachtwoord voor de klantportaal. Om 

hier in te kunnen loggen kan de volgende [URL] worden geraadpleegd en rechtsboven op Log in worden geklikt. 

 

Vul hier vervolgens de gebruikersnaam en het reeds aangemaakte wachtwoord in en klik op Log in. De gebruikersnaam is 

het e-mailadres dat bij ons geregistreerd staat en waar de instructie e-mail op is ontvangen. 

 

Selecteer vervolgens de juiste organisatie. Namens deze organisatie zullen de declaraties worden beoordeeld. 

 

Declaraties beoordelen 

Op de startpagina zijn twee overzichten te zien. In het linker overzicht staan alle declaratie die klaarstaan om beoordeeld te 

worden. 

Instructies Klantportal EUFlex 
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Door op een declaratie te klikken kan deze beoordeeld worden. Hier zijn vervolgens de eigenschappen van de declaratie in 

te zien met de volgende gegevens: 

1. Periode informatie 

2. Het totaal aantal gewerkte uren in de periode met bijbehorend tarief 

3. Gegevens over de medewerker en plaatsing die de declaratie heeft ingediend 

4. Klantgegevens inclusief kostenplaats en eventueel referentienummer 

5. Detailgegevens over het aantal gewerkte uren 

6. Detailgegevens over de gemaakte kosten 

7. Het activiteitnummer van de declaratie (indien van toepassing) 

8. Het projectnummer van de declaratie (indien van toepassing) 

 

Om de declaratie goed- of af te keuren kunnen de knoppen aan de rechter kant van het scherm worden gebruikt. Bij het 

afkeuren van een declaratie is een reactie invullen verplicht zodat de medewerker weet wat er aangepast moet worden. 

Nadat de declaratie is beoordeelt zal deze verdwijnen uit het overzicht. Deze is altijd terug te vinden in het archief. 
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Archief declaraties inzien 

Het rechter overzicht op de startpagina geeft een overzicht van alle eerder ingediende en beoordeelde declaraties. Deze 

kunnen altijd worden geraadpleegd als naslagwerk. Wanneer een declaratie vanuit hier wordt opengeklik verschijnen 

dezelfde gegevens als bij het beoordelen. 

 

Organisatiegegevens 

Tot slot is er een menu item beschikbaar waarachter de organisatiegegevens kunnen worden geraadpleegd. 

 

Vanuit hier kunnen contactpersonen (1) en kostenplaatsen (2) worden aangemaakt. Tevens is er zowel een overzicht te 

vinden van alle contactpersonen binnen de organisatie (3) als de actieve kostenplaatsen (4). 

 

Wanneer een contactpersoon dan wel kostenplaats wordt aangeklikt kan deze tevens via de portal worden onderhouden of 

worden verwijderd. 


