
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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Welke functies mag de andere Ziber zone gebruiken richting  
uw oudercommunicatiekanalen?

Ziber  
Website

Ziber 
SenseView

Ziber 
ouderapp 

(Kwieb)

Berichten (met foto, bijlagen, video)

Betaalverzoeken (Ziber Pay)

Topics (1-op-1-gesprekken)

Poll

Fotoalbum

Pagina’s

Downloads

Activiteiten (agenda)

Naam Ziber zone:

Naam beheerder:

E-mailadres beheerder:

Wanneer deze Ziber zone nog niet bestaat en/of nog geen beheer account heeft, zal Ziber deze aanmaken en de beheerder uitnodigen.

Welke andere Ziber zone wilt u toestemming geven? 

School/kindcentrum:

Contactpersoon: dhr. / mevr.

Adres:

Postcode:

Plaats: 

BRIN nummer:

Telefoon:

Mobiel:

E-mailadres:

URL:

Extra Ziber Zones

Ziber zone - Via dit formulier geeft u een andere Ziber zone toestemming om informatie te publiceren naar ouders 
via uw oudercommunicatiekanalen. Denk hierbij aan; de ouderraad, de medezeggenschapsraad, leerlingredactie, kinderop-
vangorganisatie, bibliotheek, samenwerkende scholen,.. etc.

informatie delen via uw kanalen toestemming altijd intrekbaar

bronvermelding naar ouders

namen van groepen, kinderen en ouders zichtbaar

Hierna te noemen Relatie, geeft via dit formulier toestemming dat een andere Ziber zone (dan van Relatie zelf) informatie kan delen naar 
de ouders via een van de Ziber communicatiekanalen van Relatie. De Ziber zone blijft verbonden tot uw wederopzegging of tot wanneer het 
Ziber abonnement van Relatie is beëindigd.

✅ ✅

✅

✅ geen toegang tot informatie van school

geen toegang tot uw Ziber zone

⛔

⛔


