
huren kopen

Start het nieuwe schooljaar goed 

met een laptop van The Rent Company

Vragen? Wij helpen u graag!

085 - 00 36 150 | help@rentcompany.nl

1. Informatie via de school (medio mei/juni)

2. Bestel de laptop via de webshop

3. Kies voor huren of kopen

4. U ontvangt een bestelbevestiging via e-mail

5. Uitlevering op school bij aanvang schooljaar

6. Direct gebruiksklaar!

Van bestelling tot uitlevering

De juiste laptop voor school 

Juiste
WiFi-kaart

Vochtwerende
beschermhoes

Getest conform
militaire

standaarden

Verstevigde 
scharnieren

Vloeistofwerend
toetsenbord

Stevige behuizing
met rubberen

stootrand

Actieve
batterijduur van 

min. 7 uur

+ 7

Elke leerling toegang geven tot digitaal onderwijs op een laagdrempelige manier, dat is onze missie! Om alles in 1 keer 

goed te regelen hebben we het Easy4u abonnement ontwikkeld. Hardware, service, software en een schade – en 

diefstaldekking zijn altijd inbegrepen! Ook is er een leenlaptop beschikbaar tijdens een eventuele reparatie. Zo heeft u 

er geen omkijken meer naar en kunnen de lessen en het huiswerk gewoon doorgaan. 

Samen met de school stellen we het aanbod samen zodat dit naadloos aansluit bij wat uw zoon of dochter nodig heeft. 

U kunt bij ons de laptop kopen of huren tegen een vast laag maandbedrag, zonder BKR-toetsing/registratie.

KLIK HIER voor extra informatie en video’s of 

scan de QR-code!

https://rentcompany.nl/open-dag



Hardware

Service

Software

Schade- en
diefstaldekking

11.6 inch  2-in-1 

educatie laptop 

met touch scherm 

Easy4u abonnementsprijs 

vanaf € 12,40* per maand.

E help@rentcompany.nl

W www.rentcompany.nl 

T 085 - 00 36 150

Hardware

� Speciale educatie laptop voorzien van
een solide behuizing en rubberen stootrand

� Actieve batterijduur van minimaal 7 uur

� Juiste WiFi- kaart voor snel en stabiel draadloos gebruik

� Keuze van het model is vooraf afgestemd met
de school

Software

� Onderwijs gerelateerde basis installatie, in samenspraak
met de school afgestemd.

� Herinstallatie van de software op school
mogelijk met speciaal image netwerk

Service

� Leenlaptop bij reparaties en schade

� 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

Voorwaarden bij huur:

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 (p.mnd. of p.jr.) 

Bij huur is geen BKR-toetsing/registratie van toepassing

Kies voor gemak en zekerheid

|   Alles-in-1 abonnement 

13.3 inch i3  

educatie laptop 

met touch scherm

Easy4u abonnementsprijs 

vanaf € 15,95* per maand.

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

De stimuleringsbijdrage vanuit school van €36,00 per jaar is in het bedrag verrekend.


