Het juiste chromebook
voor school
Kiezen voor gemak
en zekerheid

Start het nieuwe schooljaar

met een chromebook via het

abonnement

Alles-in-1

abonnement

The Rent Company stelt samen met de school het
chromebook aanbod samen welke past bij de
opleiding en bij het gebruik van uw zoon/dochter.
De geselecteerde educatie chromebook is o.a. voorzien van:
•
•
•

Solide behuizing
Rubberen stootrand
Juiste draadloze kaart voor
snel en stabiel wiﬁ gebruik
Actieve batterijduur van 6 uur (op basis
van hoge helderheid en streaming video)

•

Abonnement

De chromebook wordt tegen een aantrekkelijk
bedrag op basis van huur of koop inclusief solide
beschermhoes, service en verzekering aangeboden.

Van bestelling tot uitlevering
1. Medio mei alle informatie via school;
2. Online te bestellen;
3. Keuze in huren of directe aanschaf;

EIGEN KLANTPORTAL

KOPEN OF HUREN

4. Na bestellen een bevestiging per e-mail;
5. Uitlevering op school bij aanvang schooljaar;
6. Direct gebruiksklaar.

SERVICE EN LEVERING
OP SCHOOL

DEKKING BIJ SCHADE
EN DIEFSTAL

ÉÉN AANSPREEKPUNT

Alles-in-1 abonnement bestaat uit:
Hardware

Software

•

•

•

•
•

Speciale educatie devices voorzien van een solide behuizing
en rubberen stootrand
Juiste draadloze communicatie
kaart voor snel en stabiel
wiﬁ gebruik
Batterij die voorziet in een
actieve gebruiksduur van 6 uur
In samenspraak met school
worden de technische speciﬁcaties
vastgesteld op het gebruik binnen
de onderwijsinstelling

Service
•
•
•

•
•
•
•

Het

Uitlevering en service
ondersteuning via school
Chromebook direct gebruiksklaar
Verlengde fabrieksgarantie
gedurende de looptijd
(exclusief batterij)
Vervangende chromebook
bij hardware reparaties
Gratis verzending van de reparatie
Telefonische ondersteuning
Eigen reparatiedienst en
service organisatie

•

Google Chrome
besturingssoftware
Direct klaar voor gebruik

Verzekering
•

•

Schade- en diefstaldekking
met een beperkt eigen risico
van €50,- per schade- of
diefstalgebeurtenis
Standaard inclusief solide,
vochtwerende beschermhoes

Val- of stootschade welke invloed heeft op
de functionele werking van het chromebook
Vloeistof- en vochtschade veroorzaakt door
water, kofﬁe, thee, frisdrank of regen
Brand- of kortsluitingschade ook schade als
gevolg van blikseminslag of ontplofﬁng
Diefstal met braakschade waaronder diefstal
uit het kluisje binnen school

alles-in-1 abonnement voor gemak en zekerheid

Bestaande uit:
•
Educatie chromebook
•
Solide beschermhoes
•
Service en garantie
•
Schade- en diefstaldekking
•
Vervangende chromebook
bij hardware reparaties
•
Service via school
•
Op basis van zowel huur als koop
Voorwaarden bij huur:
Huurder betaalt € 30,- borg
(geldt niet bij koop)
Optie tot koop bij einde looptijd (=borg)
Betaling bij huur via automatische incasso
per maand of per jaar
Bij huur is geen BKR-toetsing van toepassing

E info@rentcompany.nl
W www.rentcompany.nl
T

085 00 36 150

Dell 11.6 inch educatie chromebook met touch scherm
Easy4u alles-in-1 abonnementsprijs vanaf € 8,10* per maand.
*Genoemde prijs is gebaseerd op een Easy4u alles-in-1 abonnement
met een looptijd van 48 maanden en inclusief een eenmalige
stimuleringsbijdrage door school van EURO 55,00 per leerling.

