NETFLIX-FUNCTIES VOOR
OUDERLIJK TOEZICHT

DE NETFLIX-FUNCTIES VOOR OUDERLIJK TOEZICHT
GEBRUIKEN
Maak eerst een Kids-profiel als je de Netflix-functies voor ouderlijk toezicht wilt
gebruiken.

KIDS-PROFIELEN
EEN PROFIEL MET EEN SPECIFIEKE LEEFTIJDSCLASSIFICATIE MAKEN
1. Ga naar de pagina Profielen beheren door in de app op Meer te klikken of in een webbrowser het keuzemenu te
selecteren. Je kunt profielen toevoegen op apparaten die na 2013 zijn gemaakt.

2. Selecteer Profiel toevoegen.
3. Wijs een naam toe aan het profiel.

4. (Optioneel) Selecteer Kids als je het Netflix Kids-gedeelte wilt gebruiken voor kids van 12 jaar en jonger.
5. Selecteer Doorgaan.
Het nieuwe profiel wordt nu weergegeven in de lijst met profielen van je account.

PINCODE GEBRUIKEN
PROFIELEN VERGRENDELEN OF ONTGRENDELEN IN JE ACCOUNT
1. Ga in een webbrowser naar Netflix.com/account om de pagina Account te openen.
2. Open de instelling Profiel en ouderlijk toezicht voor het profiel dat je wilt vergrendelen.
3. Wijzig de instelling Profielvergrendeling.
4. Voer in het scherm het wachtwoord voor je Netflix-account in.
5. Vink het vakje Pincode vereisen aan om het geselecteerde profiel te openen.
Vink het vakje uit als je de vereiste pincode wilt verwijderen.
6. Voer vier cijfers in het veld Pincode in. Dit is de pincode voor het vergrendelen van profielen.
Selecteer Stel pincode verplicht om nieuwe profielen toe te voegen als je niet wilt dat kids profielen binnen
je account bekijken zonder een pincode in te voeren.
7. Selecteer Verzenden.
Je wordt nu gevraagd om deze pincode voor profielvergrendeling in te voeren als je het vergrendelde profiel wilt
openen of een titel wilt afspelen die is gedownload via het vergrendelde profiel.
Selecteer Stel de pincode van [naam van primair profiel] verplicht om nieuwe profielen toe te voegen in de
instelling Profielvergrendeling van het primaire profiel als je een pincode wilt instellen voor het maken van een
nieuw profiel binnen je account.

PROFIELHUB
In de profielhub kun je contentinstellingen openen en aanpassen,
instellingen voor afspelen aanpassen en de kijkgeschiedenis van
elk profiel bekijken.
•M
 et Leeftijdsclassificaties wordt alleen content voor de geselecteerde leeftijdsclassificatie
weergegeven. Je kunt ook voorkomen dat individuele titels in het profiel worden afgespeeld.
•M
 et Instellingen voor automatisch afspelen beperk je het automatisch afspelen van content.
• Met Kijkactiviteit kun je bekijken welke titels zijn gekeken in een Kids-profiel en wanneer.

LEEFTIJDSCLASSIFICATIES KIEZEN OF SERIES BLOKKEREN
1. Maak een Kids-profiel als je dat nog niet hebt gedaan.
2. Ga in een webbrowser naar Netflix.com/account om naar de pagina Account te gaan.
3. Open de instellingen van Profiel en ouderlijk toezicht voor het profiel dat je wilt beheren.
4. Wijzig de instelling Kijkbeperkingen.
5. Voer je Netflix-wachtwoord in.
6. Stel de leeftijdsclassificatie in voor de series en films die je in dat profiel wilt toestaan.
7. Typ onder Titelbeperkingen de naam van de titel en klik op de titel wanneer deze wordt weergegeven.
Je ziet een lijst met beperkte titels in het rood.
8. Selecteer Verzenden.

AUTOMATISCH AFSPELEN IN- OF UITSCHAKELEN
1. Ga in een webbrowser naar Netflix.com/account om naar de pagina Account te gaan.
2. Open de instellingen van Profiel en ouderlijk toezicht voor het profiel waarvoor je automatisch afspelen
wilt uitschakelen.
3. Wijzig Instellingen voor afspelen.
4. Vink de optie De volgende aflevering van een serie automatisch afspelen op alle apparaten aan of uit.
5. Selecteer Opslaan.
When this setting is deselected, you will be prompted to start streaming the next episode in a series.
If you wish to turn autoplay back on, simply adjust this setting at any time for the desired profile.

DE KIJKGESCHIEDENIS VOOR EEN KIDS-PROFIEL OPENEN
Follow these steps to see your kid’s viewing activity:
1. Open in een webbrowser de pagina Account.
2. Open de instellingen van Profiel en ouderlijk toezicht voor het profiel dat je wilt beheren.
3. Open Kijkactiviteit.
De kijkactiviteit bevat alle titels en wanneer ze zijn gekeken binnen dat profiel. Gebruik de knop Meer weergeven voor
aanvullende titels als je een beperkte lijst ziet.

