
BESTUURSVERKLARING 

Let op: je kunt dit formulier alleen inleveren wanneer je klant bent bij APS IT-diensten. Ben je dat nog 
niet? Meld je bestuur dan eerst aan via dit aanmeldformulier.  

Vul onderstaande velden volledig in 

 Gegevens bestuur / instelling: 

Bestuursnummer:   B Relatiecode instelling: 

Naam instelling:

Adres:

Postcode en plaats: 

Telefoonnummer: 

Algemeen e-mailadres: 

Website van bestuur:

 Gegevens tekenbevoegde:        (Maximaal één tekenbevoegde per bestuur of instelling) 
De tekenbevoegde is de persoon die namens het bestuur of de instelling bevoegd is om de scholen centraal te beheren

M  V   

Voornaam tekenbevoegde:  

Achternaam tekenbevoegde:  

Voorletter(s):   

Functie:   

Persoonlijk e-mailadres: 

 Gegevens financieel contactpersoon 

 Belangrijk om te weten: 
Bij alle contactpersonen van de scholen verdwijnt de rol Tekenbevoegde en Financieel 
contactpersoon. Zij behouden alleen de rollen: Besteller en Beheerder. Deze rollen pas je 
eventueel zelf aan onder Mijn APS IT-diensten (gebruikers beheren). 

    Datum:   

Laat het formulier tekenen door een rechtsgeldige ondertekenaar:

Getekend te: 

   Handtekening:   
Naam: 

Functie: 

E-mail:

 Nee, dat moet worden: 

M  V   

Let op: de tekenbevoegde kan de kopie-facturen altijd online bekijken 

Dezelfde persoon als bovengenoemde tekenbevoegde:      

Voornaam:  

Achternaam:

Voorletter(s): 

Functie:

E-mailadres:

http://apsitdiensten.m7.mailplus.nl/genericservice/code/servlet/React?wpEncId=jfdHBz6F23&wpMessageId=12427&userId=370114&command=viewPage&activityId=preview&encId=1
APS IT-diensten
Sticky Note
Voor het ondertekenen in Adobe Acrobat Reader kun je klikken op het vulpen icoon rechtsboven om een afbeelding te plaatsen van je handtekening of je handtekening te zetten.

https://www.apsitdiensten.nl/dashboard/gebruikers


Scholenlijst 

Vul hier alle scholen in die je onder het bestuur wilt laten vallen. Nadat wij dit hebben verwerkt in onze administratie, kun 
je handelen namens deze scholen. Let op: scholen met een unieke BRINcode moeten zelf klant worden (zo zijn 12AB01 
en 12AB02 unieke BRINcodes). 

Scholen die nog geen klant zijn, kun je in de tweede tabel onderaan de pagina opgeven. Wij maken de school dan aan als 
klant. Het aantal FTE, leerlingen en medewerkers hebben we nodig om de instelling toe te voegen aan het bestuur. 

Is deze tabel niet voldoende voor alle scholen? Dan mag je een aparte bijlage toevoegen.

Scholen die al klant zijn: 

Scholen die als klant aangemaakt kunnen worden: 

BRINcode Naam school Postcode en plaats E-mailadres FTE Leerl. Medew. 

Relatiecode Naam school Postcode en plaats BRINcode E-mailadres school
B
B
B
B
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 



Bestuursverklaring voor het centraal beheer van contracten - de voorwaarden 

- Je zorgt zelf voor goede communicatie tussen jou en de scholen. APS IT-diensten draagt geen
verantwoordelijkheid voor eventuele onenigheid tussen jou en de vertegenwoordigde scholen.

- Je draagt de verantwoordelijkheid voor alle overeenkomsten die namens jou zijn aangegaan,
aangebrachte wijzigingen of bestellingen voor of namens de scholen.

- Je bent zelf verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de diverse gegevens van de
scholen binnen overeenkomsten, bestellingen en NAW-gegevens. Wanneer gegevens wijzigen,
draag je er zorg voor dat je ons hiervan op de hoogte stelt.

- We stellen de tekenbevoegde persoon voor elke onderliggende school gelijk aan de
tekenbevoegde persoon van het bestuur. Zo voorkomen we verwarring en miscommunicatie bij
het online afsluiten van licentieovereenkomsten.

- Alle scholen die vallen onder het bestuur, of een daarmee gelijk te stellen instelling, moeten bij
APS IT-diensten zijn geregistreerd. Als een van de scholen nog geen klant is bij APS IT-diensten,
maken wij deze aan als nieuwe klant. Het bestuur kan daarna via onze website contracten
afsluiten voor deze scholen.

- Je stuurt APS IT-diensten een volledige lijst met alle scholen die onder het bestuur vallen.
- Jaarlijks moet je voor de scholen onder jouw bestuur/instelling een aantallenregistratie

(medewerkers en leerlingen) doen met de correcte aantallen. Wij gaan ervan uit dat je deze
aantallen altijd verifieert bij de scholen wanneer je niet over de meest recente gegevens beschikt.

- Je kunt later nog meer scholen toevoegen aan het bestuur of de instelling. Dit kan alleen niet
tijdens de jaarlijkse registratie.

Ik verklaar hierbij op de hoogte te zijn van de voorwaarden en ga hiermee akkoord:  

Datum:  

Naam:  

Handtekening: 

Heb je het formulier volledig ingevuld? Mail deze dan naar: info@apsitdiensten.nl

mailto:info@apsitdiensten.nl
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