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Beste ouder(s)/verzorger(s),

Op Lucas Onderwijs locatie ISW lrenestraat vinden we het belangrijk dat leerlingen goed worden voorbereid op de toekomst.

Digitalisering speelt hierbij een belangrijke rol. Om hier goed mee om te leren gaan werken we met Chromebooks in de klas.

Voor de organisatie hiervan zijn we een samenwerking aangegaan met The Rent Company. Zij bieden speciale educatie

Chromebooks aan tegen aantrekkelijke bedragen op basis van huur of koop. Hierbij inbegrepen is het Easy4u zekerheidspakket

voor service, garantie en schade- en diefstaldekking.

Wat zijn de voordelen van het Easy4u abonnement?
o De Chromebooks zijn extra stevig, speciaal ontwikkeld voor het onderwijs en in samenspraak met de school

vastgesteld. Zo heeft uw zoon of dochter altijd de juiste Chromebook.
. op school is bij reparatie een leen Chromebook beschikbaar.

¡ ln het Easy4u zekerhêidspakket zit een schade-en diefstaldekking* (*mits sporen van (in)braak), met een beperkt eigen

risico van €50,00 per gebeurtenis. (max. 3x gedurende de looptijd)
¡ Standaard wordt bij het Easy4u abonnement een vochtwerende beschermhoes en oplader meegeleverd.

Bestellen?

Het aanbod dat de school voor u heeft samengesteld vindt u op de bestelflyer in de bijlage.

Hoe het bestellen in zijn werk gaat wordt op deze flyer stap voor stap uitgelegd. Extra informatie en specificaties van de

Chromebook(s) vindt u in de webshop.

Lucas Onderwijs locatie ISW lrenestraat vindt het belangrijk dat elke leerling altijd toegang heeft tot digitaal onderwijs. Daarom

doen wij vanuit de school een eenmalige bijdrage in het Easy4U zekerheidspakket van €55.00 per leerling. Dit bedrag is al in

mindering gebracht op de huur en koopbedragen op de bestelflyer en in de webshop.

LET OP! Bestel voor 31 iuli 2020 uw Chromebook.
Zo bent u verzekerd van een tijdige uitlevering in de eerste week van het nieuwe schooljaar!

Hiermee voorkomt u extra administratie- en handlingskosten van €19.95.

Aanvullende informatie
Om u zo goed en zorgvuldig mogelijk te informeren kunt u via onderstaande button korte video's van The Rent Company

bekijken. Deze korte video's bevatten:
. Uitleg over The Rent Company en het Easy4u abonnement.
. Uitleg over de prijsopbouw van het Easy4u abonnement bij zowel huur als koop.
r Tenslotte kunt u een filmpje bekijken waarin wordt uitgelegd wat een Chromebook is.

Vragen of aankoopadvies nodig?
Heeft u nog vragen over de Chromebook(s) of het Easy4u zekerheidspakket? Neem dan contact op met The Rent Company via
085 003 61 50 of mail naar help@rentcompany.nl. Ook kunt u een vraag stellen via de chat op www.rentcompany.nl.

Klik hier om de video's te bekijken
https://easy4u. nllnl/info?code=8C48481
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Start het nieuwe schooljaar
met een laptop via het Easy4u abonnement

Bestellen gaat snel en eenvoudig

I Ga naar rentcompany.nt/bestetlen en vul de intogcode in:

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

3 Kies voor huren* of kopen

4 Vu[ atte gegevens in en kies de gewenste betaatoptie

5 U ontvangt een bestetbevestiging per e-mait
* Voorwaarden bij huur:
- Huurder betaatt een borg van 4 maandtermijnen (getdt niet bij koop)
- Optie tot koop bij einde tooptijd (=borg)
- Betating bij huur via automatische incasso per maand of per laar
- Er is geen BKR-toetsing en/of registratie van toepassing

s

*.

Lucas Onderwijs locatie ISW
lrenestraat

De juiste laptop
voor school

Kies voor gemak
en zekerheid

ISW
lroncstfoal

8C48481 naar de webshop te gaan

Bestel uitertijk 3l juli 2O20zodat u zeker bentvan levering bij de start
van het nieuwe schootjaar. Hiermee voorkomt u

extra administratiekosten van € 19,95.

Of klik HIER om direct

!LET OP!

Æile

Alte genoemde prijzen zÍjn inctusief BTW.

chrome

Lenovo - Chromebook 500e 2-in-l
1 l .6" touch;64G8 eÀ,|/r,lC;lntel@ Celeron
N4120;4GB;

€ 9,90 € 349,
huur p/mnd koop

€ 8,00 € 376,0O
huur p/mnd koop

Aanbod van laptop(s) en looptijd Easy4u zekerheidspakket



De educatie laptops van The Rent Company kunt u huren of kopen, inctusief 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 hete schootdag mee
zonder tussentijds op te hoeven taden.

' 4U Educatie laptops speciaaI voor het onderwijs

Ju¡ste
wiFi-kâart

Versterkt
gles

Getest conform
mflltalre

standaârden

Vloeistofwerend
toetsenbord

4U

the rent
comPonu

met rubbêren
stootrend

Alles-in-1 zekerheidspakket, standaard bij
zowel huur als koop

mln,6 uur

------- Service
. Vervangende taptop bij reparaties, schade en diefstal
. Tetefonische ondersteuning door klantenservice
. Service via schoot of huisadres tijdens vakanties
. Online ktantenportaal
. Attijd één aanspreekpunt voor de ktant
. Eigen reparatiedienst

Schade- en diefstaldekking
. Votledige afhandeling door The Rent Company
. Schade- en diefstaldekking met een beperkt eigen risico

van € 50,- per gebeurtenis (max, 3)
. lnclusief vochtwerende beschermhoes

Hårdwarê

SoftWaie

Onze klantenservice helpt u graag!
help@rentcompany. n I

g4u

Stevige behuizing

S}
Actieve

batterüduur van

Hardware
. Speciale educatie laptop voorzlen van een extra stevige

behuizing en rubberen stootrand
. Actieve batterijduur van minimaal ó uur
. Juiste WiFi- kaart voor snel en stabiel draadloos gebruik
. Keuze van het model is vooraf afgestemd met de

onderwijsinsteIting

------- Software
. Chrome OS

. Koppeten in het schootdomein


