Easy4u 11.6 inch chromebook
abonnement voor leerling en docent
CHROMEBOOK
NON-TOUCH
vanaf
€8,50 p/mnd*

CHROMEBOOK
TOUCH
vanaf
€9,75 p/mnd*

incl. BTW

incl. BTW

Voordelen Easy4u device abonnement:
• Speciale educatie devices uitgerust met een:
- Solide behuizing;
- Rubberen stootrand;
- Juiste draadloze kaart voor snel en stabiel wifi gebruik;
- Actieve batterijduur van circa 6 uur;
- Getest en goedgekeurd door de ICT afdeling van de school.
• Huren middels een laagdrempelig huurabonnement of direct kopen;
• Total Care Pack en solide beschermhoes zijn zowel bij huur als koop altijd inbegrepen;
• Voor iedereen toegankelijk (geen BKR toetsing bij huren);
• Eén aanspreekpunt voor zowel hard- en software, service, schade, diefstal,
contractadministratie, facturatie en incasso;
• Totaaloplossing afgestemd op de gebruiker;
• Mogelijkheid tussentijdse beëindiging bij schoolverlaten.
Kortom: Het Easy4u device abonnement biedt leerlingen en docenten een opstap
naar digitaal onderwijs.

Voor een vrijblijvende afspraak of offerte kunt u bellen met:
085-0036150 of stuur een e-mail naar info@rentcompany.nl

*prijzen zijn gebaseerd op een Easy4u device abonnement voor 48 maanden.
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Het Easy4u device abonnement:
• Het Easy4u is ontwikkeld om leerlingen en docenten, laagdrempelig,
over een kwalitatief hoogwaardig
device te laten beschikken;
• Het device wordt tegen aantrekkelijke
bedragen op basis van huur of koop
inclusief service, garantie en dekking
bij schade of diefstal aangeboden.
Voordelen Easy4u device abonnement:
• Geen rentekosten;
• Eén aanspreekpunt voor zowel
hard- en software, onderhoud, schade,
diefstal, contract- administratie,
facturatie en incasso;
• Aflevering, onderhoud en dekking
tegen schade en diefstal zijn inbegrepen;
• Mogelijkheid tussentijdse
beëindiging bij schoolverlaten;
• Mogelijkheid tot overname
apparatuur einde huurperiode.

www.rentcompany.nl

Het Easy4u device
abonnement
voor onderwijs
Wat bieden wij u?
The Rent Company heeft het Easy4u device abonnement ontwikkeld om leerlingen en docenten op een laagdrempelige manier te kunnen
voorzien van een goed, op de onderwijsinstelling afgestemd, kwalitatief hoogwaardig device. Het device wordt tegen aantrekkelijke
bedragen op basis van huur of koop, inclusief Total Care Pack voor service, garantie en schade- en diefstaldekking aangeboden.
Dit Easy4u device abonnement voorziet in de onderstaande elementen:
1. Duurzaam en kwalitatief hoogwaardig educatie-device;
2. Total Care Pack bestaande uit:
• Basis software installatie in overleg met de school;
• Aflevering van het device vindt plaats op naam van de leerling of docent op locatie van de onderwijsinstelling;
• Drie (3) of vier (4) jaar service op de onderwijsinstelling en gedurende vakanties via het huisadres van de deelnemer;
• Telefonische ondersteuning op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur;
• Dekking tegen schade en diefstal (beperkt eigen risico);
• Vervangende apparatuur op de onderwijsinstelling voor hardwarematige reparaties;
3. Solide vochtwerende beschermhoes.
Om het gemakkelijk en overzichtelijk te houden wordt er een vast abonnementsbedrag geïncasseerd.
Het Easy4u device abonnement is dus eenvoudig en makkelijk en biedt zorgeloos computergebruik.
Tegen welke voorwaarden?
• Koop-, huur- of bruikleenovereenkomst rechtstreeks met de ouders(s) en/of verzorger(s) van de leerling of met de docent;
• Gebruiker betaald bij huur vooraf een borgbedrag per device (€ 30,00 voor een chromebook of € 50,00 voor een notebook);
• Total Care Pack is altijd inbegrepen;
• Betaling vindt plaats per maand/per jaar vooruit middels automatische incasso;
• Mogelijkheid tot overname apparatuur einde huurperiode tegen het borgbedrag;
• Bij koop is geen borg van toepassing en wordt een betalingskorting verrekend in de koopprijs.
Tussentijdse beëindiging:
De docent of de ouders/verzorgers van een leerling kunnen de huurovereenkomst ontbinden indien de betreffende leerling/deelnemer de
onderwijsinstelling verlaat. De voortijdige beëindigingskosten staan gelijk aan het gestelde borgbedrag. De huurder draagt zorg voor het
retourneren van het device aan The Rent Company in de staat waarin het zich bij aanvang van de huurperiode bevond behoudens slijtage
en sporen van normaal gebruik.
De huurder heeft aan het einde van de looptijd 2 mogelijkheden:
1. Aan het einde van de looptijd van de huurovereenkomst kan de huurder het device retour sturen naar The Rent Company.
De huurder dient dit binnen 4 weken na het aflopen van het huurcontract plaats te laten vinden in de staat waarin het zich bij aanvang
van de huurperiode bevond behoudens slijtage en normale gebruikssporen. Na ontvangst van het device zonder schade zal het borgbedrag worden terugbetaald.
2. Indien tijdige retournering (zie punt 1) achterwege blijft, wordt de gebruiker geacht het device te willen behouden en zal het eerder
betaalde borgbedrag niet aan de huurder worden terugbetaald. Er vindt dan automatisch eigendomsoverdracht plaats, mits alle huurtermijnen zijn voldaan.
Het gebruik van een device is een hulpmiddel dat de educatieve prestaties kan verbeteren, doordat de leerling of docent dagelijks
over een device kan beschikken en de software en dienstverlening in overleg met de onderwijsinstelling wordt vastgesteld.
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