
  

MAST - Locatie Sint-Michiels

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

Bestellen gaat snel en eenvoudig

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

84DTZWA 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 vooraf een waarborgbedrag
gelijk aan vier huurtermijnen (dit geldt niet
bij koop)

Optie tot koop bij einde looptijd tegen
inhouding van waarborgbedrag

Betaling van termijnbedrag via
domiciliëring per maand

Geen toetsing van kredietwaardigheid bij
The Rent Company

Aanbod van laptops
Inclusief looptijd Easy4u zekerheidspakket

Ga voor meer informatie naar de webshop 34
mnd Abonnement

46
mnd Abonnement

58
mnd Abonnement

Dell - Latitude 3310

13.3" non-touch, 128GB PCIe NVMe Class 35,

Intel® Core i3 8145U

17,80 huur p/mnd

593,00 koop

14,20 huur p/mnd

640,00 koop

12,10 huur p/mnd

687,50 koop

Dell - Latitude 3520

15.6" non-touch, 256GB SSD, Intel® Core

i5-1135G7

23,40 huur p/mnd

779,50 koop

18,35 huur p/mnd

827,00 koop

15,35 huur p/mnd

872,00 koop

 

https://easy4u.be/info/?code=84DTZWA
https://easy4u.be/info/?code=84DTZWA
https://easy4u.be/info/?code=84DTZWA
https://easy4u.be/info/?code=84DTZWA
https://easy4u.be/info/?code=84DTZWA


 Vragen? Wij helpen u graag!
02 588 96 40 | help@rentcompany.be

 

Kies voor gemak en zekerheid

Elke leerling toegang geven tot digitaal onderwijs, dat is onze missie! Om alles in 1 keer goed te regelen
hebben we het Easy4u zekerheidspakket ontwikkeld. U kunt bij ons de laptop huren of kopen. Service,
software en een schade- en diefstaldekking zijn altijd inbegrepen! Samen met de school stellen we het
laptop aanbod samen, zodat dit perfect aansluit bij wat uw zoon of dochter nodig heeft.

Alles-in-1 zekerheidspakket
Standaard bij zowel koop als huur

 Hardware
• Speciale educatie laptop voorzien van een extra stevige behuizing en

rubberen stootrand
• Actieve batterijduur van minimaal 7 uur
• Juiste WiFi-kaart voor snel en stabiel internet
• Keuze van het model is vooraf afgestemd met de school

 Software
• De juiste software voor school is vooraf geïnstalleerd
• Updates en herstel via school mogelijk

 Service
• Vervangtoestel tijdens herstelling van uw laptop
• Persoonlijke ondersteuning door klantenservice
• Batterij garantie
• Eigen hersteldienst
• Service via school of thuisadres tijdens vakanties
• Online klantenportaal
• Altijd één aanspreekpunt

 Schade- en diefstaldekking
• Volledige afhandeling door The Rent Company
• Schade- en diefstaldekking met een beperkt eigen risico van € 50,-

per gebeurtenis
• Inclusief stevige beschermhoes

De juiste laptop
voor school


