
FUSIEFORMULIER 

Let op, wanneer er nog facturen openstaan bij de oude instelling(en), wordt de fusie niet in behandeling 
genomen. Alle overeenkomsten van de oude instelling(en) worden automatisch overgenomen door de nieuwe 
instelling en zijn tussentijds niet te beëindigen. 

Vul onderstaande velden volledig in 

Gegevens oude instelling 1: 

Relatiecode instelling:  B BRIN-code: 

Naam instelling:

Gegevens oude instelling 2: 

BRIN-code: Relatiecode instelling:  B 

Naam instelling:  

Gegevens nieuwe instelling: 

BRIN-code: 

Ingaande per (datum) 

Relatiecode instelling:  B 

Naam instelling: 

Adres:  

Postcode en plaats: 

Telefoonnummer:  

Algemeen e-mailadres:  

Website instelling: 

Correcte aantallen(registratie) van nieuwe instelling: 

Medewerkers: 

Geef hier de juiste gegevens op die op de nieuwe instelling van toepassing zijn. 

Leerlingen:

Dit veld leeglaten!  
Dient ingevuld te worden 
door APS IT-diensten!

Behandeld op: 

Jaaropgave instelling 1: 

Bestuur: 
Tekenbevoegde: 
FTE: 
Leerlingen: 
Medewerkers: 
M365: ja/nee 
Jaaropgave instelling 2: 

Bestuur: 
Tekenbevoegde: 
FTE: 
Leerlingen: 
Medewerkers: 
M365: ja/nee 
Jaaropgave instelling 3: 

Bestuur: 
Tekenbevoegde: 
FTE: 
Leerlingen: 
Medewerkers: 
M365: ja/nee 
Jaaropgave instelling 4: 

Bestuur: 
Tekenbevoegde: 
FTE: 
Leerlingen: 
Medewerkers: 
M365: ja/nee 
Jaaropgave nieuwe instelling: 

FTE: 
Leerlingen: 
Medewerkers: 
M365: 

Gegevens oude instelling 3: (alleen in te vullen bij een fusie tussen 3 instellingen)

BRIN-code: Relatiecode instelling:  B 

Naam instelling:  

Gegevens oude instelling 4: (alleen in te vullen bij een fusie tussen 4 instellingen)

BRIN-code: Relatiecode instelling:  B 

Naam instelling:  

Ga verder op de volgende pagina >



FUSIEFORMULIER 

Gegevens gewenste tekenbevoegde*::     (Maximaal één tekenbevoegde per instelling of bestuur) 

V Functie: 

Voornaam tekenbevoegde: 

Achternaam tekenbevoegde: 

Voorletter (s):

E-mailadres **:

* Wanneer de instelling onder een bestuur valt zal de tekenbevoegde van dit bestuur automatisch tekenbevoegde zijn.
** Dit is het persoonlijke e-mailadres van de tekenbevoegde! Indien wij een e-mail vanaf dit adres ontvangen, zal het worden
behandeld als zijnde verzonden door de tekenbevoegde persoon.

Mag de tekenbevoegde van de oude instelling gedeactiveerd worden of blijven bestaan? 

     Volledig deactiveren (Let op, deze persoon kan dan niet meer inloggen op onze website)

Mag blijven bestaan (Let op, deze persoon kan nog steeds inloggen op onze website.***)

*** Wij laten de rollen beheerder, besteller en Schoolspot-beheerder bij deze persoon staan. 

Getekend te: 

Naam:  

Datum:  

 Handtekening:  

M

Functie: 

Je kunt dit formulier invullen en e-mailen naar: 
info@apsitdiensten.nl

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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