
 

 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Het belang van digitaal onderwijs heeft zich het afgelopen jaar bewezen. Om bij te dragen aan de digitale ontwikkeling van 
iedere leerling hebben we op het Willem de Zwijger College  gekozen om met Chromebooks in de klas te werken. Voor de 
organisatie hiervan zijn we een samenwerking aangegaan met The Rent Company. De missie van The Rent Company is: ‘Elke 
leerling toegang geven tot digitaal onderwijs.’ Daarom bieden zij Chromebooks aan tegen huur of koop, met daarbij het Easy4u 
zekerheidspakket voor service, garantie en schade- en diefstaldekking. Daarmee is uw zoon of dochter altijd verzekerd van een 
werkende Chromebook in de klas en heeft u er geen omkijken meer naar. 

Wat zijn de voordelen van een Chromebook van The Rent Company? 
• Het Chromebook is extra stevig, speciaal ontwikkeld voor het onderwijs en in samenspraak met de school 

geselecteerd. Zo heeft uw zoon of dochter altijd het juiste device. 
• Bij reparatie ligt op school een leenChromebook klaar. 
• De juiste software is door ons geselecteerd en is bij ontvangst al geïnstalleerd op de Chromebook. 
• 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. 
• Bij de Chromebook wordt standaard een beschermhoes en een oplader meegeleverd. 

Alles over het bestellen 
Het aanbod dat wij voor onze leerlingen hebben geselecteerd vindt u op de bestelflyer in de bijlage van deze brief. 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. 
 

Extra informatie 
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. In de video’s die op deze pagina te vinden zijn wordt gesproken over laptops. Voor 
het Willem de Zwijger College  is dat een Chromebook. In de webshop wordt slechts één type Chromebook aangeboden, 
namelijk de Dell - Chromebook 3110 2-in-1.   
Het Willem de Zwijger College vindt het belangrijk dat elke leerling altijd toegang heeft tot digitaal onderwijs. Daarom draagt de 
school via een eenmalige bijdrage bij in de kosten voor de aanschaf van het Chromebook. Dit bedrag is al in mindering gebracht 
op de huur en koopbedragen op de bestelflyer en in de webshop. 
 
 

Klik hier om naar de informatiepagina te gaan. 
https://easy4u.nl/nl/info?code=AM536PZ 

 

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. 

https://easy4u.nl/nl/info?code=AM536PZ&document=1
https://easy4u.nl/nl/info?code=AM536PZ
mailto:help@rentcompany.nl
https://www.rentcompany.nl/


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

Willem de Zwijger College

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

Bestellen gaat snel en eenvoudig

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

AM536PZ Of klik HIER om direct
naar de webshop te gaan

2. Maak uw keuze voor de Chromebook 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 Chromebook 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 Chromebooks
Altijd inclusief Easy4u Alles-in-1 zekerheidspakket

Ga voor meer informatie naar de webshop 36
mnd Abonnement

48
mnd Abonnement

Dell - Chromebook 3110 2-in-1
11.6" touch, 32GB eMMC, Intel® Celeron
N4500

10,45 huur p/mnd
376,20 koop

8,50 huur p/mnd
408,00 koop

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

 

https://easy4u.nl/nl/info/?code=AM536PZ
https://easy4u.nl/nl/info/?code=AM536PZ
https://easy4u.nl/nl/info/?code=AM536PZ
https://easy4u.nl/nl/info/?code=AM536PZ
https://easy4u.nl/nl/info/?code=AM536PZ


 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 Chromebook uit. U kunt kiezen of u wilt huren of kopen. Om alles in 1 keer goed te regelen,
leveren we bij elke Chromebook het Easy4u zekerheidspakket met service en garantie. Wij zorgen dat de
Chromebook meteen klaar is voor gebruik. En gaat er iets kapot of wordt de Chromebook gestolen? Dan
bent u hiervoor verzekerd en ligt er een leen Chromebook 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
• Chromebook 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 Chromebook samen met school uitgekozen

 Software
• Chrome OS besturingssoftware
• Altijd online en veilig werken in de Cloud

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

Chromebook 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 Chromebook
voor school


