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

Welkom!

Twickel College Delden & Route 10-14 Delden



Agenda

Wie is The Rent Company?

Wat is de juiste laptop voor school?

Waarom een educatie laptop?

Easy4u zekerheidspakket

Hoe is de prijs opgebouwd?

Van bestellen tot uitleveren

Waarom klanten voor ons kiezen



Wie is The Rent Company?

‘ Elke leerling toegang geven tot digitaal onderwijs op een 
laagdrempelige manier, dat is onze missie! ’

+ 550 scholen
in Nederland en 

België

15 jaar educatie 
ervaring

+250.000
Actieve gebruikers

Erkend 
leerbedrijf



Waarom ICT in het Onderwijs?

Algemene vaststelling Kennisnet

“Met behulp van ICT bied je leerlingen gelijke kansen op 
aantrekkelijker onderwijs en motiveer je ze tot betere 

leerprestaties”.

Bron: Stichting Kennisnet Meerjarenplan 



Wat is de juiste laptop voor school?



Waarom een educatie laptop?

Regelmatig open 
en dicht

Op de fiets door 
de regen

In en uit de tas &
van klas naar klas





Zekerheidspakket

Hardware Software Service Schade- en 
diefstaldekking



Hardware

• Solide behuizing

• Verstevigde scharnieren en speciale schroeven

• Compact formaat en gewicht

• De juiste wifi kaart

• Actieve batterijduur van minimaal 7 uur

Zekerheidspakket



Software

• Windows 11 Pro Edu besturingssysteem

• Microsoft Office 365 (via de onderwijslicentie)

• Onderwijs gerelateerde basis installatie inclusief 
Microsoft Defender (antivirus)

• In overleg met school vastgesteld

• Herinstallatie op school mogelijk

Zekerheidspakket



Service

• Uitlevering op naam van de leerling op school

• Service ondersteuning op school

• Verlengde fabrieksgarantie

• Vervangende apparatuur op school aanwezig voor  
reparaties en schades

• Geen voorrij- en reparatiekosten 

• Telefonische ondersteuning

• Online klantportaal

Zekerheidspakket



Schade en 
Diefstal

• Beperkt eigen risico van € 50,-
per schade/diefstal 
gebeurtenis

• Doorlopende transport- en 
verblijfsdekking 

• Inclusief solide, vochtwerende 
beschermhoes

Vloeistof- en 
vochtschade

Brand- of 
kortsluitingsschade

Diefstal 
met braakschade

Val- of stootschade

Zekerheidspakket



Wat biedt het Easy4u zekerheidspakket?

Huren of kopen

Leenlaptop 
bij reparatie

Service en levering 
op school

Software wordt
vooraf geïnstalleerd

Dekking bij schade
en diefstal Geen BKR-toetsing

of registratie



Hoe is de prijs opgebouwd?

Bij Koop

Voorwaarden bij huur:
Huurder betaalt een borg van 4 maanden huur
Optie tot koop bij einde looptijd (=borg)
Betaling via automatische incasso
(per maand of per jaar)
Geen BKR-toetsing van toepassing

Dell Latitude 3120 2-in-1 

Easy4u zekerheidspakket voor 48 maanden
Afleveren op naam leerling school
4 jaar garantie, service en verzekering
Solide beschermhoes
Vervangende laptop bij reparatie

Totaal

+

=

527,90

189,60

717,50

“Om je huiswerk makkelijk online te doen en voor het streamen van 
lessen op afstand maken we gebruik van Intel processoren.”

Belangrijkste Specificaties:
Pentium processor (nieuwste generatie)
8 GB Werkgeheugen
128 GB Geheugen (SSD)
Actieve batterijduur van ca. 7 uur

Bij Huur

+

=

11,00 Huur p/mnd

3,95 Huur p/mnd

14,95 Huur p/mnd



Deze laptops zijn samen met school geselecteerd

18,60 Huur p/mnd

669,50 Koop

15,95 Huur p/mnd

574,00 Koop

12,95 Huur p/mnd

621,50 Koop

14,95 Huur p/mnd

717,50 Koop

Dell Latitude 3120 Non Touch
11,15 Huur p/mnd

669,00 Koop

12,75 Huur p/mnd

765,00 Koop

36
mnd

48
mnd

60
mnd

Dell Latitude 3420 i3
22,00 Huur p/mnd

792,00 Koop

17,50 Huur p/mnd

840,00 Koop

14,75 Huur p/mnd

885,00 Koop

Dell Latitude 3120 2-in-1 

24
mnd

21,95 Huur p/mnd

526,50 Koop

25,95 Huur p/mnd

622,50 Koop

31,05 Huur p/mnd

745,00 Koop

36
mnd



Van bestellen tot uitleveren



Waarom ouders voor ons kiezen:

‘Kortom:     ’

Extra stevige laptops, geselecteerd door school

Leenlaptop bij reparatie

Schade- en diefstaldekking is inbegrepen

Volledig gebruiksklaar bij uitlevering

Huren of kopen, iedereen kan deelnemen

Eén aanspreekpunt





Bedankt! 

Zijn er vragen?
085-0036150 | help@rentcompany.nl | www.rentcompany.nl


	Dianummer 1
	Dianummer 2
	Dianummer 3
	Dianummer 4
	Dianummer 5
	Dianummer 6
	Dianummer 7
	Dianummer 8
	Dianummer 9
	Dianummer 10
	Dianummer 11
	Dianummer 12
	Dianummer 13
	Dianummer 14
	Dianummer 15
	Dianummer 16
	Dianummer 17
	Dianummer 18
	Dianummer 19

