
Werknemers



Beste werknemer, 

Welkom bij De Pooter B.V.!  Hierbij ontvang je de instructie voor ons online registratiesysteem HelloFlex. 

HelloFlex is een tool waarmee contracten en andere documenten digitaal ondertekend kunnen worden. Op het 

moment dat er een document voor je klaar staat om te ondertekenen ontvang je hiervan een e-mail. 

Vragen over deze handleiding? Bel naar 088-1348300 of mail naar info@depooter.nl. 

Vriendelijke groeten, 

De Pooter B.V.



Je ontvangt een email om het formulier in te vullen. Hierin vul je al je persoonlijke gegevens in die nodig zijn om je 

contract op te stellen.



Hierna wordt in HelloFlex een gebruikersaccount voor je 

aangemaakt. Je ontvangt een email, met daarin de 

uitnodiging tot activatie van dit account (zie 

onderstaand voorbeeld). Klik op de knop Activeer, zodat 

je jouw gebruikersaccount activeert & geef een 

wachtwoord in voor toegang tot het account. Jouw 

account is geactiveerd!





Inloggen in HelloFlex is mogelijk op diverse manieren:

• Via http://depooter.helloflex.com 

• Via de link in de e-mail die je ontvangt wanneer er 

documenten voor je klaar staan. 

Vul jouw emailadres en wachtwoord in en kies voor 

“Aanmelden”. 



Bij de tabbladen ‘contracten’ komen je arbeidsovereenkomsten te staan. Hetzelfde geldt voor de tab ‘documenten’. 

Hier kunnen documenten in komen te staan. 



Vervolgens klik je op de button “open en tekenen”. Wanneer je het document heb doorgelezen kun je onderaan 

het document kiezen voor de opties ‘tekenen’ en ‘afwijzen’. Ter verificatie moet je bij het ondertekenen van je 

contracten je BSN nummer invoeren. Dit is een extra beveiliging dat jij degene bent die het contract 

ondertekend. In het tabblad ‘documenten’ is dit niet van toepassing. 



En dan? 

Nadat jij de contracten en documenten hebt 

goedgekeurd kun je deze altijd terugvinden in je 

Helloflex account. 

Heb je vragen over deze handleiding? Aarzel dan niet 

om contact met ons op te nemen! 088-1348300.



https://nl-nl.facebook.com/UitzendbureauDePooter/
https://www.youtube.com/channel/UCeSSqAwdzbTs8yHOEw2fEuw
https://nl.linkedin.com/company/depooterpersoneelsdiensten
https://www.instagram.com/de_pooter/
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