Overzicht byod modellen voor gebruik op school 2019-2020
Windows Laptop

1
Windows
laptop

11,6 tot 13,3
Lesmateriaal*

Apple Laptop

2
Apple OS
X

11,6 tot 13,3
Lesmateriaal*

Aanbevolen specificaties:
scherm 11,6” tot 14” (max 15,6 inch)
voorkeur 11,6” of 13,3”

Chrome Laptop

3
Chromebook laptop

11,6 tot 13,3
Lesmateriaal*

Hybride Laptop/Tablet

Windows Tablet

4

5

Windows

11,6 tot 13,3
Lesmateriaal*

Android Tablet

6

Windows

 klein scherm
Lesmateriaal*

* 5 Ghz Wi-Fi
Bij het klassikaal gebruik is 5Ghz noodzakelijk!

Apple Ipad

7

Apple ios

 klein scherm
 beperkt

Android

 klein scherm
 beperkt

Accu
Laptop’s voor schoolgebruik minimaal 4 uur
Voorkeur meer dan 6 uur

Toelichting model 1 tot 7
1 In de praktijk is een compacte, degelijke en lichte laptop de beste keuze voor gebruik op school en thuis als huiswerk computer.
Een 15,6” laptop is meestal niet gemaakt voor mobiel gebruik.
2 Apple Mac Books zijn ook geschikt, bijna al het lesmateriaal is geschikt , het nadeel is de hoge aanschafprijs.
3 Chromebooks werken via internet. Het meeste nieuwe lesmateriaal van de uitgevers werkt hier goed op.
Maak bij een Chromebook een bewuste keuze, er zijn beperkingen.
4 Hybride: dit betekent dat de laptop eenvoudig te veranderen is in een tablet.
Let op modellen met (atom,celeron) processor zijn langzaam met een beperkte opslag. Door de loskoppel mogelijkheid mechanisch niet sterk.
5 Windows tablet: zijn door een klein scherm ( < 11’’ ) en het ontbreken van een toetsenbord niet geschikt.
( er zijn ook modellen met een scherm >11” )
6 Ipad: beperkingen bij het gebruik van het lesmateriaal en het verwerken en maken van opdrachten niet geschikt.
7 Android tablet: beperkingen bij het gebruik van het lesmateriaal en het verwerken en maken van opdrachten niet geschikt.
Tip: denk aan een verzekering en een goede bescherming tijdens het vervoer in de tas.
* Lesmateriaal: dit is het digitale deel van de les methode of de gebruikte programma’s .

The Rent Company B.V.
De Weegschaal 10
T +31 (85) 00361 50

5215 MN ‘s-Hertogenbosch
E info@rentcompany.nl

Nederland

2. Easy4u Dell 11,6-inch educatie notebook zonder touch scherm
Specificaties Dell Latitude 3180 – 11.6 inch educatie notebook

Beeldscherm
: 11,6-inch HD non-touch display anti-reflectie display

Processor
: Intel Pentium Quad Core N4200

Draadloze netwerkkaart
: Intel® Dual Band 7265AC 802.11ac/a/b/g/n 2x2 (2,4 GHz/5,0 GHz freq)

Werkgeheugen
: 4 Gb DDR intern geheugen

Opslagcapaciteit
: 128 Gb SSD

Videokaart
: Intel HD Graphics

Card-reader
: USD memory card reader

Webcam
: Ingebouwde webcam

I/O`s
: 2x USB 3.0, 1xHDMI

Bluetooth
: Ja 4.2

Gewicht
: 1,3 kg

Batterij
: 42 WHr Prismatic*

Besturingssoftware
: Windows 10 Pro Nat. Academic

Garantie
: 12 maanden

Garantie batterij
: 12 maanden
* deze batterij geeft een actieve gebruiksduur van circa 7 uur
Netto aankoopprijs Dell 11,6 inch notebook

€

405,00 (incl. BTW)

+
Easy4u zekerheidspakket voor zorgeloos computergebruik










Contract-, administratie- en incassoafhandeling rechtstreeks met de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen
Imaging en aflevering op de onderwijsinstelling op naam van de leerlingen
Uitbreiding standaard garantie 12 maanden naar 36 of 48 maanden op onderdelen (accu optioneel)
Telefonische ondersteuning op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur en e-mailondersteuning
Serviceportal voor ouder(s)/verzorger(s), inzicht in abonnementsgegevens, facturatie en reparaties
36 of 48 maanden service en onderhoud op school en gedurende vakanties via de huislocatie
36 of 48 maanden schade en diefstal* dekking tegen externe onheilen; doorlopende transport- en
verblijfsdekking binnen Europa. Beperkt eigen risico per schade gebeurtenis of bij diefstal van maximaal
€ 50,00 voor een device; max. 3 schades (*mits sporen van braak)
Vervangende apparatuur bij hardware reparaties
Solide beschermhoes ten behoeve van het notebook

Easy4u zekerheidspakket

€ 3,50 (incl. BTW) per maand
=

Dell Easy4u notebook abonnement
Bestaande uit:



Dell Latitude 3180 - 11,6-inch notebook zonder touch scherm
Easy4u zekerheidspakket inclusief beschermhoes

Optie koop: Netto aankoopprijs inclusief 3 jaar Easy4u zekerheidspakket
Optie koop: Netto aankoopprijs inclusief 4 jaar Easy4u zekerheidspakket
Optie huur: Easy4u huurabonnement op basis van 36 maanden
Optie huur: Easy4u huurabonnement op basis van 48 maanden

€ 520,00 (incl. BTW) eenmalig
€ 562,00 (incl. BTW) eenmalig
€ 14,75 (incl. BTW)* per maand
€ 11,95 (incl. BTW)* per maand

* Voorwaarden Easy4u huurabonnement






Huurovereenkomst rechtstreeks tussen The Rent Company en de ouder(s) of verzorger(s) van de leerling
Het borgbedrag bij huur bedraagt 4 maanden huur per notebook
Het Easy4u huurabonnement is inclusief zekerheidspakket en bevat altijd een schade- en diefstalregeling
Betaling vindt plaats per maand/per jaar vooruit middels automatische incasso
Mogelijkheid tot overname goederen aan het einde van de looptijd tegen het borgbedrag

Bij koop is geen borgbedrag van toepassing en is een betalingskorting van circa 2% in de koopprijs verwerkt
Note: Elke klant die kiest voor kopen heeft wettelijk een verplichte mogelijkheid om de schade- en diefstalverzekering
uit het pakket te halen en zelf het schade- en diefstalrisico te dragen. Dit kan in de webshop. De schade- en
diefstalverzekering is na ingang van het koopabonnement niet meer optioneel toe te voegen.

Referentienummer

De Grundel_Easy4u_note_ZS_ZG_GS/26-4-2019
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3. Easy4u Dell 11,6-inch Latitude educatie 2-in-1 convertible tablet
Specificaties Dell 11,6 inch Latitude 3190 educatie 2-in-1 convertible tablet

Beeldscherm
: 11,6 inch WVA Touch Screen (1366 x 768) voorzien van Gorilla glas

Processor
: Intel® Pentium N5000 (Quad Core, 4 M, 2,7 GHz)

Draadloze netwerkkaart
: Intel® 8265AC 802.11ac/a/b/g/n 2x2 (2,4 GHz/5,0 GHz freq)

Werkgeheugen
: 4 Gb DDR intern geheugen

Opslagcapaciteit
: 128 Gb SSD

Videokaart
: Intel HD Graphics 500

Webcam
: Ingebouwde HD webcam en tablet mode camera

Bluetooth
: Ja 4.2

Card-reader
: USD card reader

I/O`s
: 2x USB 3.0, 1xHDMI

Gewicht
: 1,45 kg

Toetsenbord
: Spill-resistant

Batterij
: 42 WHr Prismatic, ExpresssCharge™

Besturingssoftware
: Windows 10 Pro Nat. Academic

Garantie
: 12 maanden

Garantie batterij
: 12 maanden
* deze batterij geeft een actieve gebruiksduur van circa 7 uur
Netto aankoopprijs Dell 11,6 inch educatie 2-in-1 convertible tablet
+
Easy4u zekerheidspakket voor zorgeloos computergebruik










€

527,50 (incl. BTW)

Contract-, administratie- en incassoafhandeling rechtstreeks met de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen
Imaging en aflevering op de onderwijsinstelling op naam van de leerlingen
Uitbreiding standaard garantie 12 maanden naar 36 of 48 maanden op onderdelen (accu optioneel)
Telefonische ondersteuning op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur en e-mailondersteuning
Serviceportal voor ouder(s)/verzorger(s), inzicht in abonnementsgegevens, facturatie en reparaties
36 of 48 maanden service en onderhoud op school en gedurende vakanties via de huislocatie
36 of 48 maanden schade en diefstal* dekking tegen externe onheilen; doorlopende transport- en
verblijfsdekking binnen Europa. Beperkt eigen risico per schade gebeurtenis of bij diefstal van maximaal
€ 50,00 voor een device; max. 3 schades (*mits sporen van braak)
Vervangende apparatuur bij hardware reparaties
Solide beschermhoes ten behoeve van het notebook

Easy4u zekerheidspakket

€ 3,50 (incl. BTW) per maand
=

Dell Easy4u notebook abonnement
Bestaande uit:



Dell 11,6 inch Latitude 3190 educatie 2-in-1 convertible tablet
Easy4u zekerheidspakket inclusief beschermhoes

Optie koop: Netto aankoopprijs inclusief 3 jaar Easy4u zekerheidspakket
Optie koop: Netto aankoopprijs inclusief 4 jaar Easy4u zekerheidspakket
Optie huur: Easy4u huurabonnement op basis van 36 maanden
Optie huur: Easy4u huurabonnement op basis van 48 maanden

€
€
€
€

640,00 (incl. BTW) eenmalig
682,00 (incl. BTW) eenmalig
18,15 (incl. BTW)* per maand
14,50 (incl. BTW)* per maand

* Voorwaarden Easy4u huurabonnement






Huurovereenkomst rechtstreeks tussen The Rent Company en de ouder(s) of verzorger(s) van de leerling
Het borgbedrag bij huur bedraagt 4 maanden huur per notebook
Het Easy4u huurabonnement is inclusief zekerheidspakket en bevat altijd een schade- en diefstalregeling
Betaling vindt plaats per maand/per jaar vooruit middels automatische incasso
Mogelijkheid tot overname goederen aan het einde van de looptijd tegen het borgbedrag

Bij koop is geen borgbedrag van toepassing en is een betalingskorting van circa 2% in de koopprijs verwerkt
Note: Elke klant die kiest voor kopen heeft wettelijk een verplichte mogelijkheid om de schade- en diefstalverzekering
uit het pakket te halen en zelf het schade- en diefstalrisico te dragen. Dit kan in de webshop. De schade- en
diefstalverzekering is na ingang van het koopabonnement niet meer optioneel toe te voegen.

Referentienummer

De Grundel_Easy4u_note_ZS_ZG_GS/26-4-2019
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4. Easy4u Dell 13,3-inch Latitude educatie notebook zonder touch scherm
Specificaties Dell 13,3 inch Latitude 3300 educatie notebook

Beeldscherm
: 13.3-inch HD 1366 x 768 non-touch anti-reflectie display

Processor
: Intel® Pentium ™ 4415U processor

Draadloze netwerkkaart
: Intel® 8265AC 802.11ac/a/b/g/n 2x2 (2,4 GHz/5,0 GHz freq)

Videokaart
: HD Graphics 610

Werkgeheugen
: 4 Gb DDR 4 intern geheugen

Opslagcapaciteit
: 128GB SSD

Toetsenbord
: Spill-resistant

Webcam
: HD Webcam

Bluetooth
: Ja 4.2

I/O`s
: 2x USB 3.1, 1x HDMI, 1x USB-c

Netwerkkaart
: LAN 10/100/1000

Gewicht
: 1,56 Kg

Batterij
: 3 Cell 42 WHr Prismatic

Besturingssoftware
: Windows 10 Pro Nat. Academic

Garantie
: 12 maanden

Garantie batterij
: 12 maanden
* deze batterij geeft een actieve gebruiksduur van circa 7 uur
Netto aankoopprijs Dell 13,3 inch educatie notebook

€ 550,00 (incl. BTW)
+

Easy4u zekerheidspakket voor zorgeloos computergebruik










Contract-, administratie- en incassoafhandeling rechtstreeks met de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen
Imaging en aflevering op de onderwijsinstelling op naam van de leerlingen
Uitbreiding standaard garantie 12 maanden naar 36 of 48 maanden op onderdelen (accu optioneel)
Telefonische ondersteuning op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur en e-mailondersteuning
Serviceportal voor ouder(s)/verzorger(s), inzicht in abonnementsgegevens, facturatie en reparaties
36 of 48 maanden service en onderhoud op school en gedurende vakanties via de huislocatie
36 of 48 maanden schade en diefstal* dekking tegen externe onheilen; doorlopende transport- en
verblijfsdekking binnen Europa. Beperkt eigen risico per schade gebeurtenis of bij diefstal van maximaal
€ 50,00 voor een device; max. 3 schades (*mits sporen van braak)
Vervangende apparatuur bij hardware reparaties
Solide beschermhoes ten behoeve van het notebook

Easy4u zekerheidspakket

€ 3,50 (incl. BTW) per maand
=

Dell Easy4u notebook abonnement
Bestaande uit:



Dell 13.3 inch Latitude 3300 notebook zonder touch scherm
Easy4u zekerheidspakket inclusief beschermhoes

Optie koop: Netto aankoopprijs inclusief 3 jaar Easy4u zekerheidspakket
Optie koop: Netto aankoopprijs inclusief 4 jaar Easy4u zekerheidspakket
Optie huur: Easy4u huurabonnement op basis van 36 maanden
Optie huur: Easy4u huurabonnement op basis van 48 maanden

€
€
€
€

660,00 (incl. BTW) eenmalig
702,50 (incl. BTW) eenmalig
18,75 (incl. BTW)* per maand
14,95 (incl. BTW)* per maand

* Voorwaarden Easy4u huurabonnement






Huurovereenkomst rechtstreeks tussen The Rent Company en de ouder(s) of verzorger(s) van de leerling
Het borgbedrag bij huur bedraagt 4 maanden huur per notebook
Het Easy4u huurabonnement is inclusief zekerheidspakket en bevat altijd een schade- en diefstalregeling
Betaling vindt plaats per maand/per jaar vooruit middels automatische incasso
Mogelijkheid tot overname goederen aan het einde van de looptijd tegen het borgbedrag

Bij koop is geen borgbedrag van toepassing en is een betalingskorting van circa 2% in de koopprijs verwerkt
Note: Elke klant die kiest voor kopen heeft wettelijk een verplichte mogelijkheid om de schade- en diefstalverzekering
uit het pakket te halen en zelf het schade- en diefstalrisico te dragen. Dit kan in de webshop. De schade- en
diefstalverzekering is na ingang van het koopabonnement niet meer optioneel toe te voegen.

Referentienummer

De Grundel_Easy4u_note_ZS_ZG_GS/26-4-2019
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