Dé leverancier voor
laptops in de klas

De juiste laptop
voor school
Kies voor gemak
en zekerheid

Start het nieuwe schooljaar
met een laptop via het easy4u abonnement
Bestellen gaat snel en eenvoudig
1

Ga naar rentcompany.nl/bestellen en vul de inlogcode in:
8MCPI1Q

Of klik HIER om direct
naar de webshop te gaan

2

Maak uw keuze voor de laptop en gewenste looptijd van het Easy4u zekerheidspakket

3

Kies voor huren* of kopen

4

Vul alle gegevens in en kies de gewenste betaaloptie

5

U ontvangt een bestelbevestiging per e-mail
* Voorwaarden bij huur:
- Huurder betaalt een borg van 4 maandtermijnen (geldt niet bij koop)
- Optie tot koop bij einde lopptijd (=borg)
- Betaling bij huur via automatische incasso per maand of per jaar
- Er is geen BKR-toetsing en/of registratie van toepassing

!LET
OP!

Bestel uiterlijk 31 mei 2020 om zeker te zijn van uitlevering op 24 juni 2020. Voor
bestellingen na 31 juli 2020 worden administratiekosten gerekend van 19,95.

Aanbod van laptop(s) en looptijd Easy4u zekerheidspakket
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

36
mnd

Zekerheidspakket

48
mnd

Zekerheidspakket

Dell - Chromebook 3100 2-in-1
11.6" touch;32GB eMMC;Intel® Celeron
N4020;4GB;

€ 11,22

€ 403,90

€ 8,94

€ 429,10

huur p/mnd

koop

huur p/mnd

koop

Dell - Chromebook 3100
11.6" non-touch;32GB eMMC;Intel® Celeron
N4020;4GB;

€ 9,56

€ 344,27

€ 7,70

€ 369,47

huur p/mnd

koop

huur p/mnd

koop

Educatie laptops speciaal voor het onderwijs
De educatie laptops van The Rent Company kunt u huren of kopen, inclusief Easy4u zekerheidspakket.
Deze laptops zijn speciaal ontwikkeld voor het onderwijs en voorzien van een extra stevig behuizing, rubberen
stootranden en een juiste draadloze kaart. De laptops kunnen door de lange batterijduur een hele schooldag mee
zonder tussentijds op te hoeven laden.

Alles-in-1 zekerheidspakket, standaard bij
zowel huur als koop
--------------------- Hardware
• Speciale educatie laptop voorzien van een extra stevige
behuizing en rubberen stootrand
• Actieve batterijduur van minimaal 6 uur
• Juiste WiFi- kaart voor snel en stabiel draadloos gebruik
• Keuze van het model is vooraf afgestemd met de
onderwijsinstelling

--------------------- Software
• Chrome OS
• Koppelen in het schooldomein

--------------------- Service
•
•
•
•
•
•

Vervangende laptop bij reparaties, schade en diefstal
Telefonische ondersteuning door klantenservice
Service via school of huisadres tijdens vakanties
Online klantenportaal
Altijd één aanspreekpunt voor de klant
Eigen reparatiedienst

--------------------- Schade- en diefstaldekking
• Volledige afhandeling door The Rent Company
• Schade- en diefstaldekking met een beperkt eigen risico
van € 50,- per gebeurtenis (max. 3)
• Inclusief vochtwerende beschermhoes

Vragen? Onze klantenservice helpt u graag!
085 - 00 36 150 | help@rentcompany.nl

