School/kindcentrum:

BRIN nummer:

Contactpersoon: dhr. / mevr.

Telefoon:

Adres:

Mobiel:

Postcode:

E-mailadres:

Plaats:

URL:

Abonnement Ziber Education (duur van 12 maanden, ingaande op de datum van ondertekening)

✓

Per leerling per jaar

Ziber Gnap (de teamapp, onbeperkt aantal accounts)

Gratis

Ziber Website (inclusief hosting, SSL, tagpagina’s, Ziber Pay)

€ 2,05

Ziber SenseView display (2 licenties, alle benodigde apps)

€ 1,05

Ziber Nieuwsbrief (uitbreiding op Ziber Website)

€ 1,55

Ziber Kwieb (de ouderapp met alle premium functies en automatische vertaalfunctie)

€ 3,10

Ziber Api (voor extern publiceren berichten & activiteiten (inclusief gebruik diverse platform plugins)

€ 1,55

✓

externe Gnap Zones (max 5) (geef Ouderraad, MR, Opvang en anderen de mogelijkheid om naar ouders te publiceren)

Gratis

✓

Ziber Support (voor team & ouders. Chat, telefoon, whatsapp, e-mail, kennisbank,

Gratis

Edu Compleet

€ 9,30

Inclusief: Gnap, Kwieb, Website, SenseView, Nieuwsbrief, Api, 5 Zones en Support
Koepelvoordeel

Aantal leerlingen

Zijn er meerdere scholen waarmee u samen in een koepel of stichting
werkt? Per 200 leerlingen ontvangt u dan voor alle scholen die Ziber
gebruiken 1% korting tot een max van 15% op de abonnementskosten.

ter indicatie

€ 6,20

Code

max. 1 per abonnement

Facturatie
Rechtstreeks naar school/kindcentrum

Factuur e-mailadres:

Naar bestuurskantoor/stichting
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.nl/voorwaarden. Prijzen zijn excl. BTW. Product- en prijswijzigingen voorbehouden.

Voor akkoord namens relatie

Voor akkoord namens Ziber

Naam:

Naam: Maikel Bauer

Plaats

Plaats: Ziber

Handtekening:

Datum:
Beheer van uw abonnement
Wordt u begeleidt door een Ziber Partner tijdens de implementatie of het gebruik van uw Ziber abonnement? Dan kunt u deze Ziber Partner het
beheer geven over dit abonnement, zodat de Ziber Partner toegang krijgt tot de relevantie onderdelen van de Ziber Diensten om deze ondersteuning te kunnen bieden. Onderstaande Ziber Partner krijgt het beheer gedurende de duur van dit abonnement, totdat u het beheer voor
deze Ziber Partner intrekt of u het beheer overdraagt aan een andere Ziber Partner:
Gegevens Ziber Partner
Naam:
Plaats
Datum:
Postbus 244 - 1740 AE Schagen | Zijperweg 4 j - 1742 NE Schagen | 0224-290989 | support@ziber.nl | edu.ziber.nl
IBAN NL42RABO0301981833 | KvK Alkmaar 37088655 | BTW nr NL809718911B01
v20220101

School/kindcentrum:

BRIN nummer:

Contactpersoon: dhr. / mevr.

Telefoon:

Adres:

Mobiel:

Postcode:

E-mailadres:

Plaats:

URL:

Optionele uitbreidingen op uw abonnement Ziber Education
Teamcursus - Ziber Gnap & Kwieb
Teamcursus Gnap & Kwieb (op lokatie in NL) - € 380,Teamcursus Gnap & Kwieb (online) - € 210,Uitleg Gnap & Kwieb (video) - gratis

Hardware - Ziber SenseView
Google Chromebox + beheer - om uw SenseView af te spelen op TV - € 390,Eenmalige realisatie - Ziber SenseView
Externe vormgever - u betaald alleen de vormgever
Ziber - op basis aangeleverd ontwerp* - € 175,Ziber - op basis van uw huidige huisstijl* - € 250,-

Eenmalige realisatie - Ziber website
Externe vormgever - u betaalt alleen de vormgever
Ziber - op basis aangeleverd digitaal ontwerp* - € 350,Ziber - op basis van huidige website* - € 550,-

* in overleg met Ziber en conform mogelijkheden Ziber Platform
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.nl/voorwaarden. Prijzen zijn excl. BTW. Product- en prijswijzigingen voorbehouden.

Voor akkoord namens relatie

Voor akkoord namens Ziber

Naam:

Naam: Maikel Bauer

Plaats

Plaats: Ziber

Handtekening:

Datum:
Postbus 244 - 1740 AE Schagen | Zijperweg 4 j - 1742 NE Schagen | 0224-290989 | support@ziber.nl | edu.ziber.nl
IBAN NL42RABO0301981833 | KvK Alkmaar 37088655 | BTW nr NL809718911B01
v20220101

