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Start het nieuwe schooljaar met 
een Chromebook via het               abonnement

Het juiste chromebook 

voor school

Kiezen voor gemak

en zekerheid

Mencia Sandrode

Quinten Willems



Wie zijn wij 2019 - 2020

• 350 scholen

• 125.000 gebruikers

• 12 jaar educatie ervaring

• Dell Service en Client 

partner 2017-2018



Welke oplossing bieden wij?

Hardware Software Service Schade en 

diefstal dekking

alles-in-1 full service abonnement

Biedt gemak en zekerheid
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Hardware

Hardware

2019 - 2020

• Solide behuizing

• Verstevigde scharnieren en speciale schroeven

• Compact formaat en gewicht

• De juiste wifi kaart

• Actieve batterijduur van minimaal 7 uur

• Touchscreen (optioneel)
• Eenvoudig vergroten, verkleinen en scrollen
• Gorilla glas (3100 2-in-1 en R752TN)
• Minder belasting op de pols



Optimale ondersteuning en zekerheid

Service

• Uitlevering op naam van de leerling op school

• Service ondersteuning via en op school

• Verlengde fabrieksgarantie (optioneel incl. accu)

• Vervangende apparatuur op school aanwezig voor  

reparaties en schades

• Geen voorrij- en reparatiekosten 

• Telefonische ondersteuning

• Online klantportaal
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Schade en Diefstal

Schade en 

Diefstal

• Beperkt eigen risico van € 50,-
per schade/diefstal gebeurtenis

• Doorlopende transport- en 
verblijfsdekking 

• Inclusief solide, vochtwerende 
beschermhoes

Vloeistof- en 

vochtschade

Brand- of 

kortsluitingsschade

Diefstal 

met braakschade

Val- of stootschade

2019 - 2020



Wat bieden wij u?

*  Bij huur een borg van € 38,00 (geldt niet bij koop)

Huurbedrag per automatische incasso (per maand of jaar)

Optie tot koop bij einde looptijd (= borg)

** Bij koop circa 2% betalingskorting (reeds in de prijs verrekend)
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Rekenvoorbeeld Dell 11,6 inch 2-in-1 Chromebook Aankoopprijs 

(incl. B.T.W.)

Maandprijs

(o.b.v. 48 mnd.)

Dell 3100 11,6 inch 2-in-1 Chromebook 
(Celeron processor N4000, 32GB eMMc, 
4GB en actieve batterijduur circa 7 uur

348,00 7,25

Easy4u zekerheidspakket 48 maanden

- Aflevering op naam leerling op school

- 4 jaar Garantie en service via school

- 4 jaar Schade- en diefstal verzekering

- Solide vochtwerende beschermhoes

- Vervangend Chromebook bij reparatie

108,00 2,25

Totaalprijs Easy4u abonnement 

Looptijd 48 maanden (**) 446,50 (*) 9,50



Wat bieden wij u?

• Borg geldt niet bij koop, te betalen per iDEAL bij bestelling

• Optie tot koop bij einde looptijd (= borg)

• Easy4u zekerheidspakket is zowel bij koop als huur inbegrepen

• Huurbedrag per automatische incasso (per maand of jaar)

Dell Chromebook 

3100 Celeron N4000,

4GB, 32 GB + Easy4u 

zekerheidspakket
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11,90
Huur p/mnd

419,50
Koop

47,60
Borg

36 mnd
zekerheidspakket

9,50
Huur p/mnd

446,50
Koop

38,00
Borg

48 mnd
zekerheidspakket



Van bestelling tot uitlevering

1. U ontvangt de bestelinformatie via school (juni)

2. Online te bestellen

3. Keuze in huren of directe aanschaf

4. Na bestellen ontvangt u een bevestiging per e-mail

5. Centrale uitlevering op school bij aanvang schooljaar

6. Direct gebruiksklaar

Mijn 
gegevens

Hulp bij 
vragen

Probleem 
melden

Facturen

Direct toegang tot                     online portal Meer informatie?

085 00 36 150
Van maandag t/m vrijdag 
van 09.00 tot 17.00 uur

help@rentcompany.nl
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