
 
 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

In het voortgezet onderwijs is het gebruik van een device/laptop niet meer weg te denken. Het belang van digitaal onderwijs 
heeft zich de afgelopen jaren bewezen. Om bij te dragen aan de digitale ontwikkeling van iedere leerling hebben we op Scholen 
aan Zee gekozen om met laptops in de klas te werken. Voor een zo’n goed mogelijke prijs kwaliteit verhouding bieden we 
daarom drie soorten oplossingen aan: 

 Bring Your Own Device 
 Huurkoop via The Rent Company 
 Huurkoop via Studywise 

Hieronder wordt per groep een korte toelichting gegeven: 

Bring Your Own Device 

De ouder(s)/verzorger(s) schaffen zelf een laptop aan of nemen een laptop van thuis mee. (Let dan wel op de specificaties, de 
systeem eisen moeten minimaal dezelfde specificatie hebben als de goedkoopste laptop van Studywise of The Rent Company). 
Hierdoor blijft de keuze bij u als ouder. Vooral ook omdat leerlingen vaak al in bezit zijn van een eigen laptop. Belangrijk is dat 
onze digitale lesmethodes het best werken op een laptop met een Windows besturingssysteem. Indien uw kind met een ander 
apparaat komt (MacBook of tablet) kunnen wij de goede werking van de methodesites niet garanderen.   
 
Enkele tips: 

 Kies voor een handzaam schermafmeting bijvoorbeeld 13 of 14 inch 
 Let op de batterijduur. Oude laptops hebben een kortere batterijduur; 
 Zorg voor een bescherming tegen virussen. 

 
Huurkoop via The Rent Company 

The Rent Company biedt laptops aan tegen huurkoop, met daarbij het Easy4u zekerheidspakket voor service, garantie en 
schade- en diefstaldekking. Daarmee is uw zoon of dochter altijd verzekerd van een werkende laptop in de klas en heeft u er 
geen omkijken meer naar: 

Waarom voor The Rent Company kiezen? 

 De laptops zijn door ons geselecteerd, zo heeft uw zoon of dochter altijd het juiste device. 
 Bij reparatie ligt op school een leenlaptop klaar. 
 De juiste software is door ons geselecteerd en is bij ontvangst al geïnstalleerd op de laptop. 
 Schade- en diefstaldekking is inbegrepen. 
 Bij de laptop wordt standaard een beschermhoes en een oplader meegeleverd. 

Het aanbod dat wij voor onze leerlingen hebben geselecteerd vindt u op de bestelflyer in de bijlage van deze brief, tevens met 
extra informatie. Hoe u kunt bestellen wordt in deze flyer stap voor stap uitgelegd. Om u te helpen bij het maken van uw keuze 
vindt u extra informatie en specificaties in de webshop van The Rent Company. 

Huurkoop via Studywise 

Studywise biedt laptops aan tegen huurkoop,  

Waarom voor Studywise kiezen? 

 Gespreid betalen zonder BKR-toetsing of registratie. 
 Je apparaat wordt gratis thuis opgehaald bij een garantiegeval. Binnen 5 werkdagen gerepareerd en weer gratis thuis 

afgeleverd. 
 Twee schades volledig gedekt (sluit de optionele schadedekking af). 
 Geen eigen risico bij schade aan laptops en Chromebooks. 
 Stevige onderwijsbestendige apparaten. 
 Standaard scherpe prijzen door gezamenlijke inkoop. 



 
 

Het aanbod dat wij voor onze leerlingen hebben geselecteerd vindt u op de bestelflyer in de bijlage van deze brief, tevens met 
extra informatie. Hoe u kunt bestellen wordt in deze flyer stap voor stap uitgelegd. Om u te helpen bij het maken van uw keuze 
vindt u extra informatie en specificaties in de webshop van Studywise. 

Voor-en Nadelen 
 

 Bring Your Own Device The Rent Company Studywise 
Gespreid betalen Nee ja ja 
BKR-registratie Nee ja Nee 
Garantie Bij winkel Optioneel Optioneel 
Merk Zelf te bepalen 

(bij voorkeur geen Apple) 
Dell HP 

Klantenservice Nee Ja Ja 
Vervangend apparaat Nee Ja, bij hardware probleem 

(leenlaptop) 
Nee 

 
 
 
 
  



 
 

Bijlage I Bestelflyer + Extra Informatie The Rent Company 
Voor aanvullende informatie en uitleg is er een speciale informatie pagina gemaakt. Hier is alles terug te vinden over The Rent 
Company en het Easy4u zekerheidspakket. 
 
https://easy4u.nl/nl/webshop/?bestellen_code= (CODE OPVRAGEN THE RENT COMPANY) 
 
Heeft u nog vragen 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/faq  
 



Let op! Bestel uiterlijk op 30 juli 2022. Dan weet u zeker dat uw laptop er op tijd is als
het schooljaar begint. U voorkomt ook administratiekosten van € 19,95

Scholen aan Zee

Kies voor gemak en zekerheid
met een laptop van The Rent Company

Bestellen gaat snel en eenvoudig

1. Ga naar rentcompany.nl/bestellen en vul de
inlogcode in:

M3JJAVY Of klik HIER om direct
naar de webshop te gaan

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

3. Kies voor huren of kopen
4. Vul alle gegevens in en kies hoe u wilt betalen
5. U krijgt een e-mail met onze bevestiging

 

Zo werkt huren:

U betaalt van te voren borg. Dit is
evenveel als vier maanden huur. U
krijgt de borg na afloop terug.

Na afloop kunt u de laptop ook houden
als u wilt. U krijgt de borg dan niet
terug.

Het huurbedrag schrijven we
maandelijks of jaarlijks automatisch af
van uw rekening.

Er is geen BKR-controle of registratie
bij The Rent Company.

Aanbod van laptops
Altijd inclusief Easy4u Alles-in-1 zekerheidspakket

Ga voor uw volledige aanbod naar de
webshop 24

mnd
Abonnem
ent

36
mnd

Abonnem
ent

48
mnd

Abonnem
ent

Dell - Latitude 3120
11.6" non-touch, 128GB SSD, Intel® Pentium

Silver N6000

21,95 huur

p/mnd
526,50 koop

15,95 huur

p/mnd
574,00 koop

12,95 huur

p/mnd
621,50 koop

11,15 huur p/mnd
669,00 koop

Dell - Latitude 3120 2-in-1
11.6" touch, 128GB SSD, Intel® Pentium Silver

N6000

25,95 huur

p/mnd
622,50 koop

18,60 huur

p/mnd
669,50 koop

14,95 huur

p/mnd
717,50 koop

12,75 huur

p/mnd
765,00 koop

Dell - Latitude 3420 - i3
14" touch, 128GB SSD, Intel® Core i3-1125G4

31,05 huur

p/mnd
745,00 koop

22,00 huur

p/mnd
792,00 koop

17,50 huur

p/mnd
840,00 koop

14,75 huur

p/mnd
885,00 koop

Alle prijzen in deze webshop zijn geldig t/m 31 juli 2022.

 



 Vragen? Wij helpen u graag!
085 003 61 50 | help@rentcompany.nl

 

Kies voor gemak en zekerheid

Elke leerling toegang geven tot digitaal onderwijs, dat is onze missie! Samen met de school
kiezen we de geschikte laptop uit. U kunt kiezen of u wilt huren of kopen. Om alles in 1 keer goed
te regelen, leveren we bij elke laptop het Easy4u zekerheidspakket met service en garantie. Wij
zorgen dat de laptop meteen klaar is voor gebruik. En gaat er iets kapot of wordt de laptop
gestolen? Dan bent u hiervoor verzekerd en ligt er een leen laptop klaar op school. Hierdoor kan
uw zoon of dochter altijd door met de lessen en het huiswerk en heeft u er geen omkijken naar.
Dat is Easy4u!

Alles-in-1 zekerheidspakket
Bij kopen en bij huren

 Hardware
• Laptop speciaal gemaakt voor school. Met een extra stevige

buitenkant en rubberen stootrand
• Batterij gaat minimaal 7 uur (1 schooldag) mee
• Snel en stabiel draadloos internet door moderne wifi

verbinding
• We hebben de laptop samen met school uitgekozen

 Software
• De juiste software voor school is vooraf geïnstalleerd
• Updates en het oplossen van softwareproblemen doen we op

school

 Service
• Is er een reparatie nodig? Dan ligt er in de tussentijd een leen

laptop klaar op school
• Eigen klantenservice via telefoon, e-mail of chat
• Garantie op onderdelen én batterij tijdens hele looptijd
• Reparatie door eigen reparateurs
• Service via school of huisadres tijdens vakanties
• Altijd service en inzicht via uw eigen Easy4u account
• Één aanspreekpunt: van reparaties tot verzekering

 Bij schade of diefstal
• Volledige afhandeling door The Rent Company
• Schade- en diefstaldekking met een beperkt eigen risico van

€ 50,- per gebeurtenis (max. 3)
• Inclusief stevige beschermhoes

De juiste laptop
voor school



Bijlage II Bestelflyer + Extra Informatie Studywise 

https://shop.studywise.nl/?sz=1   zoek in het zoekvenster op ‘’Scholen aan Zee’’ 
 
Heeft u nog vragen neem dan contact op met Studywise via  088 828 20 40 of mail naar   info@studywise.nl. 
Ook kunt u een vraag stellen via de chat op  https://www.studywise.nl/contact/  
 
 



 

 

Nog geen geschikte laptop, of ben je toe aan 

vervanging? Bekijk het assortiment van  

Scholen aan Zee door naar shop.studywise.nl te 

gaan! 

Waarom Studywise? 

• Mogelijkheid tot gespreid betalen in 36 maanden zonder BKR registratie. 

• Verleng je garantie naar 4 jaar inclusief schadedekking en zonder eigen risico! 

• Bij een defect wordt je laptop binnen 5 werkdagen gerepareerd zonder extra 

kosten! 

• Onderwijsbestendige apparatuur van HP. 

• Door school gekozen assortiment, dus nooit een miskoop. 

• Hele jaar scherpe prijzen! 

 

 

Voor meer informatie, check www.studywise.nl  


