
 

Aan de ouder(s) en/of verzorger(s)  
van onze nieuwe brugklasleerlingen 
 
Papendrecht, juni 2022 
DON/GEN/PU529.22 
 
Betreft: Chromebooks – toegang tot digitale leermiddelen en online lessen 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
De afgelopen jaren hebben nieuwe brugklasleerlingen dankzij een door school gesubsidieerde regeling tegen relatief lage kosten 
een Chromebook kunnen aanschaffen via The Rent Company. Hierdoor beschikken de leerlingen van onze school over een eigen 
Chromebook, waardoor zij zowel op school als thuis eenvoudig toegang hebben tot de beschikbare digitale leermiddelen en online 
lessen. Ook zijn zij thuis niet afhankelijk van de beschikbaarheid van een door het gezin gedeelde computer of Chromebook.   
 
Ook voor het schooljaar 2022-2023 heeft het Willem de Zwijger College in samenwerking met The Rent Company een Chromebook 
geselecteerd. Aangezien de school het belangrijk vindt dat elke leerling toegang heeft tot digitale leermiddelen, draagt de school via 
een eenmalige bijdrage van 94 euro bij in de kosten voor de aanschaf van het Chromebook. Dit bedrag is al in mindering gebracht 
op de genoemde huur- en koopbedragen. Daarnaast neemt de school de kosten van de software die nodig is om in school met het 
Chromebook te werken voor haar rekening.  
 
De door school gevoerde onderhandelingen met The Rent Company hebben - inclusief de bijdrage van school - geleid tot een zeer 
scherpe prijs. De prijs voor een 11.6 inch Dell 3110 educatie 2-in-1 Chromebook met touch-scherm inclusief solide beschermhoes 
+ Easy4u zekerheidspakket voor de periode van 48 maanden bedraagt € 408,00 (huur € 8,50 per maand). Het Easy4u 
zekerheidspakket bestaat onder meer uit een uitbreiding van de garantie voor de genoemde periode, een beperkte schade en 
diefstaldekking (er is een eigen risico) en een vervangend Chromebook bij reparaties. Het Easy4u zekerheidspakket wordt ook 
aangeboden voor een periode van 36 maanden. Het Chromebook komt dan inclusief beschermhoes en Easy4u zekerheidspakket 
op € 376,20 (huur € 10,45 per maand).  
 
Hierbij treft u ook de bestelinformatie aan over de aanschaf van een Chromebook incl. de inloggegevens van de webwinkel van The 
Rent Company. 
 
Het webadres is rentcompany.nl/bestellen 
De inlogcode voor het Willem de Zwijger College is: AM536PZ 
Let op: Alle prijzen zijn geldig voor bestelling die gedaan zijn tot en met 31 juli 2022  

 
Voor eventuele vragen kunt u gebruikmaken van het mailadres chromebook@wdezwijger.nl .  
 
Met vriendelijke groet,  
 
N.J. van Dongen 
Afdelingsmanager brugklassen 
 

 
 
 


