
De juiste laptop
voor school

Kiezen voor gemak 
en zekerheid

Het    abonnement

The Rent Company stelt samen met de school  
het laptop aanbod samen welke past bij de  
opleiding en bij het gebruik van uw zoon/dochter.

De geselecteerde educatie laptops  
zijn o.a. voorzien van:
• Solide behuizing
• Rubberen stootrand
• Juiste draadloze kaart voor  

snel en stabiel wifi gebruik
• Actieve batterijduur van 6 uur

De laptop wordt tegen een aantrekkelijk bedrag  
op basis van huur of koop inclusief software,  
service en dekking bij schade en diefstal 
aangeboden.

Van bestelling tot uitlevering

1.
2.
3.

Informatie via school medio mei;
Online te bestellen;
Keuze in huren of directe aanschaf;

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

4.
5.
6.

Één aanspreekpuntService en levering 
op school

Kopen of hurenVervangende laptop
bij reparatie

Dekking bij schade 
en diefstal

                  Start het nieuwe schooljaar
met een laptop via het          abonnement



Het easy4u abonnement bestaat uit:

Het                     abonnement voor gemak en zekerheid
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help@rentcompany.nl
www.rentcompany.nl
085 00 36 150

Huurder betaalt een borg van 4 maanden huur. 
(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

Voorwaarden bij huur:

Hardware
•    Speciale educatie laptop voorzien van een solide 
    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
•    Onderwijs gerelateerde basis installatie 
•     Herinstallatie van de software op school 
    mogelijk met speciaal image netwerk

Service
•    Vervangende laptop bij reparaties
•    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 schades)
•    Inclusief solide, vochtwerende beschermhoes

Hardware

Service

Software

Schade- en
diefstaldekking

* Prijs is indicatief en gebaseerd op een Easy4u abonnement voor 48 maanden.

Dell 13.3 inch educatie laptop 
non touch
Easy4u abonnementsprijs  
vanaf € 15,25* per maand.

Dell 11.6 inch  2-in-1 educatie laptop 
met touch scherm 
Easy4u abonnementsprijs  
vanaf € 14,95* per maand.

Dell 11.6 inch educatie laptop 
non touch 
Easy4u abonnementsprijs  
vanaf € 12,25* per maand.


