
Voor akkoord namens relatie

Naam:

Plaats

Datum: 

Voor akkoord namens Ziber

Naam: Maikel Bauer

Plaats: Ziber

Handtekening:

Op dit abonnement zijn de algemene voorwaarden van Ziber van toepassing, gedeponeerd bij de KvK Alkmaar, d.d. 7 januari 2005 - nr. D3138. Relatie verklaart een exemplaar 
van de algemene voorwaarden te hebben gelezen en deze te aanvaarden. Kijk op ziber.eu/voorwaarden. Tarieven per 1-1-2023, excl. BTW en onder voorbehoud van product- en 
prijswijzigingen voorbehouden.
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Datakoppeling als uitbreiding op Ziber Education abonnement

per jaar

EXCEL import (Ziber format)

Handmatige EDEXML-koppeling

Gratis

Gratis

€ 98,50

€ 77,00

Parnassys-koppeling

ESIS-koppeling

Met deze koppeling kunt u op eenvoudige wijze de basisgegevens uit uw leerlingadministratiesysteem  
synchroniseren met het Ziber-platform. Om de koppeling te gebruiken is ook de getekende  
“VERKLARING ONDERWIJSINSTELLINGEN ONTSLUTING GEGEVENS VIA PARNASSYS” nodig (zie bijlage). 

Ziber ondersteunt diverse datakoppelingen om op veilige en geautomatiseerde wijze data vanuit andere platformen in het Ziber-platform 
synchroon te houden. Via dit formulier breidt Relatie het Ziber Education abonnement uit met de hieronder aangegeven datakoppeling. Omdat 
een datakoppeling altijd tussen twee partijen is, zal de koppelpartner (de partij waarmee Ziber een koppeling heeft gerealiseerd) u wellicht ook 
kosten in rekening brengen voor hun zijde van de dienstverlening. Informeer bij hen naar deze kosten om verrassingen te voorkomen.

Hierna te noemen “Relatie”, breidt via dit formulier het Ziber Education abonnement uit met een datakoppeling.

Met deze koppeling kunt u op eenvoudige wijze de basisgegevens uit uw leerlingadministratiesysteem  
synchroniseren met het Ziber-platform. 

✓

✓

Koppeling activeren? 
Scan deze code of ga naar 
support.ziber.nl en zoek op 
“parnassys”

Koppeling activeren?  
Scan deze code of ga naar 
support.ziber.nl en zoek op 
“esis”

Datakoppelingen met Ziber-Platform

School/kindcentrum:

Contactpersoon: dhr. / mevr.

Adres:

Postcode:

Plaats: 

BRIN nummer:

Telefoon:

Mobiel:

E-mailadres:

URL:



Naam onderwijsinstelling: ................................................................  ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd 
door dhr./mw. voorletters en achternaam: ................................................................ in zijn/haar hoedanigheid 
van functie: ................................................................ hierna te noemen:

“Onderwijsinstelling”

Verklaart hierbij dat:

1. Onderwijsinstelling Ziber B.V. (hierna: Koppelpartner) in het kader van de door Koppelpartner uit te voeren
dienstverlening, opdracht heeft gegeven tot verdere verwerking van de hieronder onder 3. genoemde in
ParnasSys verwerkte gegevens ten behoeve van de onder 4. genoemde scholen.

2. Koppelpartner is bevoegd de navolgende gegevens vanuit ParnasSys te importeren en te Verwerken conform de
aan Onderwijsinstelling verstrekte opdracht:

3. Leerling gegevens; EckID (indien bekend) Naam, geboortedatum, geslacht, groepsindeling Oudergegevens; Naam,
geboortedatum, geslacht, emailadres Schoolteam; Naam, geboortedatum, geslacht, emailadres, groepsindeling
Groepen en subgroepen van de school

4. Opsomming van scholen: ...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

Aldus opgemaakt en ondertekend

te …………………………………….....
op ……………………………………....

Handtekening

...................................................

voor opvang & onderwijs

VERKLARING ONDERWIJSINSTELLINGEN ONTSLUITING GEGEVENS VIA PARNASSYS


