
 
 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Door de coronacrisis heeft de school gedurende een langere periode afstandsonderwijs verzorgd. In een aantal gezinnen bleek 

achteraf schaarste aan computertijd te zijn ontstaan. Daarnaast schaffen steeds meer vakgroepen Lifo (= Licentie-Folio) – 

methoden aan met een stevige digitale component. 

Vandaar dat bij ons de gedachte is ontstaan samenwerking aan te gaan met The Rent Company. De Boerhaave en Het Stormink 

doen dat al en nu sluiten we ons hierbij aan. Een verschil is echter dat het bezit van een laptop op De Boerhaave en op Het 

Stormink verplicht is en op Het Vlier niet. Je kunt het onderwijs uitstekend volgen zonder laptop in de klas. Het gebruik van 

laptops in de klas wordt op Het Vlier door de docent bepaald. 

The Rent Company biedt speciale educatie laptops 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? 

• De laptops zijn extra stevig, speciaal ontwikkeld voor het onderwijs en in samenspraak met de school vastgesteld. Zo 

heeft uw zoon of dochter altijd de juiste laptop. 

• Op school is bij reparatie een leenlaptop beschikbaar. 

• U hoeft zelf geen software pakketten aan te schaffen, dit is vooraf met de school afgestemd en een basisinstallatie is al 

op de laptop geïnstalleerd bij uitlevering. 

• In het Easy4u zekerheidspakket 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 

laptop(s) vindt u in de webshop. 

LET OP! Als u belangstelling hebt voor het aanbod, bestel dan voor  7 augustus 2020 uw laptop. 

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. 

(Let op! Dit is als voorbeeld uitgelegd voor één type laptop die u op de bestelflyer ziet, de prijzen van de overige 

modellen wijken dus af van de video!) 

 
Klik hier om de video's te bekijken 

https://easy4u.nl/nl/info?code=NPAV7B4  

 

Vragen of aankoopadvies nodig? 

Heeft u nog vragen over de laptop(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. 

Overigens heeft de school geen enkel zakelijk voordeel bij de samenwerking met The Rent Company. Het doel van de school is 

een zo goed mogelijke service te verlenen aan haar leerlingen en de ouder(s)/verzorger(s). 

https://easy4u.nl/nl/info?code=NPAV7B4&document=1
https://easy4u.nl/nl/info?code=NPAV7B4
mailto:help@rentcompany.nl
https://rentcompany.nl/


Etty Hillesum Lyceum Het Vlier

De juiste laptop
voor school

Kies voor gemak
en zekerheid

Start het nieuwe schooljaar
met een laptop via het Easy4u abonnement

Bestellen gaat snel en eenvoudig

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

NPAV7B4 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 de gewenste betaaloptie

5 U ontvangt een bestelbevestiging per e-mail

 

* Voorwaarden bij huur:
- Huurder betaalt een borg van 4 maandtermijnen (geldt niet bij koop)
- Optie tot koop bij einde looptijd (=borg)
- Betaling bij huur via automatische incasso per maand of per jaar
- Er is geen BKR-toetsing en/of registratie van toepassing

!LET OP!
Bestel uiterlijk 7 augustus 2020 zodat u zeker bent van levering bij de start

van het nieuwe schooljaar. Hiermee voorkomt u
extra administratiekosten van € 19,95.

Aanbod van laptop(s) en looptijd Easy4u zekerheidspakket

 Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 24
mnd Zekerheidspakket

36
mnd Zekerheidspakket

Dell - Latitude 3190 2-in-1
11.6" touch;128GB M2 PCIe NVMe SSD;Intel®
Pentium N5030;8GB;

€ 26,20
huur p/mnd

€ 612,00
koop

€ 18,75
huur p/mnd

€ 661,50
koop

Dell - Latitude 3310
13.3" touch;256GB M2 PCIe NVMe SSD;Intel®
Core i3 8145U;8GB;

€ 33,30
huur p/mnd

€ 784,00
koop

€ 23,45
huur p/mnd

€ 827,00
koop

Lenovo - Notebook 300e 2-in-1
11.6" touch;128GB SSD;Intel® Celeron
N4120;4GB;

€ 18,15
huur p/mnd

€ 427,25
koop

€ 13,35
huur p/mnd

€ 470,50
koop

https://easy4u.nl/nl/webshop/?bestellen_code=NPAV7B4
https://easy4u.nl/nl/webshop/?bestellen_code=NPAV7B4
https://easy4u.nl/nl/webshop/?bestellen_code=NPAV7B4


Vragen? Onze klantenservice helpt u graag!
help@rentcompany.nl

Educatie laptops speciaal voor het onderwijs

De educatie laptops van The Rent Company kunt u huren of kopen, inclusief 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 hele schooldag mee
zonder tussentijds op te hoeven laden.

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

--------------------- Hardware
• Speciale educatie laptop voorzien van een extra stevige

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
• Microsoft Windows
• Koppelen in het schooldomein

--------------------- Service
• Vervangende laptop bij reparaties, schade en diefstal
• 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)
• Inclusief vochtwerende beschermhoes

 

 


