
Opsplitsingsformulier 
Geef in onderstaand formulier het aantal medewerkers en leerlingen van de instellingen 
op, zoals je dat ook hebt opgegeven bij DUO. 

Vul onderstaande velden volledig in 
Instelling A: Gegevens instelling die gesplitst moet worden 

        BRIN-code: Relatiecode instelling: B 
Naam instelling: 
Naam na splitsing: 
BRIN-code na splitsing:  
Bij ons bekende aantallen(registratie) instelling A vóór splitsing 
Medewerkers: Leerlingen:  FTE: 
Aantallen(registratie) van instelling A ná splitsing 
Medewerkers: Leerlingen:      FTE:   

Instelling B: Gegevens instelling die als nieuw account aangemaakt moet worden 
Naam instelling:
Adres:  
Postcode en plaats:
Telefoonnummer: 
E-mailadres:
Website:

Instelling B: Gegevens toe te voegen tekenbevoegd contactpersoon 
Voornaam: 
Achternaam: 

Voorletter(s): 

 M   V E-mailadres:

ja      nee 

 M    V 

Idem als tekenbevoegd contactpersoon: 
Nee, voornaam:  
Achternaam: 
E-mailadres:
Functie:

Reeds lopende licentieovereenkomsten onder instelling A worden waar mogelijk opgesplitst en naar rato van de 
aantallen verdeeld over instelling A en instelling B. 
Door dit formulier te ondertekenen ga je hiermee akkoord. 

Eventuele bijzonderheden 

Getekend te:  Datum:  

   Handtekening:   

Dit veld leeglaten 
Dient ingevuld te worden 
door APS IT-diensten. 
Behandeld op: 
Instelling A: 
 

FTE: 
Leerlingen: 
Medewerkers:   
Instelling B: 
 

FTE: 
Leerlingen: 
Medewerkers: 

Naam: 

Functie: 

Je kunt dit formulier invullen en e-mailen naar: 
info@apsitdiensten.nl 
Of printen en opsturen naar:
APS IT-diensten, Zwarte Woud 2, 3524 SJ Utrecht 

Let op: de aantallen van de oude instelling na splitsing en de nieuwe instelling samen, dienen gelijk te zijn aan de aantallen van 
de oude instelling voor splitsing. 

BRIN-code: 

Aantallen jaaropgave 
Medewerkers: 
Leerlingen: 
FTE: 

Functie:

Voorletter(s): 
Instelling B: Gegevens toe te voegen financieel contactpersoon

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.
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