
  

Demo school

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:

F9YQ7ST 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 hoe u wilt betalen

5. U krijgt een e-mail met onze bevestiging

 

Zo werkt huren:

U betaalt van te voren waarborg. Dit is
evenveel als vier maanden huur. U krijgt dit
bedrag na afloop terug.

Na afloop kunt u de laptop ook houden als u
wilt. U krijgt de waarborg dan niet terug.

Het huurbedrag schrijven we maandelijks of
jaarlijks automatisch af van uw rekening.

Geen toetsing van kredietwaardigheid bij
The Rent Company

Aanbod van laptops
Altijd inclusief Easy4u Alles-in-1 zekerheidspakket

Ga voor uw volledige aanbod naar de
webshop

36
mnd Abonnement

48
mnd Abonnement

60
mnd Abonnement

Lenovo - Notebook 300e 2-in-1

11.6" touch, 128GB M2 PCIe NVMe SSD,

Intel® Celeron N4120

12,00 huur p/mnd

423,00 koop

9,75 huur p/mnd

458,50 koop Niet mogelijk voor dit
model.

Dell - Latitude 3410 - i3

14" non-touch, 256GB M2 PCIe NVMe SSD,

Intel® Core i3-10110U

16,45 huur p/mnd

580,00 koop

13,35 huur p/mnd

628,00 koop Niet mogelijk voor dit
model.

Dell - Latitude 3120 2-in-1

11.6" touch, 128GB PCIe NVMe Class 35,

Intel® Pentium Silver N6000

16,30 huur p/mnd

575,00 koop

13,00 huur p/mnd

611,50 koop

11,00 huur p/mnd

646,50 koop
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 Vragen? Wij helpen u graag!
02 588 96 40 | help@rentcompany.be

 

Kies voor gemak en zekerheid

Om alles in één keer goed te regelen hebben we het Easy4u zekerheidspakket ontwikkeld. Service, software
en een schade- en diefstaldekking zijn altijd inbegrepen! Samen met de school hebben we het aanbod
samengesteld, zodat dit perfect aansluit bij uw werkzaamheden op school.

Alles-in-1 zekerheidspakket
Bij kopen en bij huren

 Hardware
• Laptop 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 laptop samen met school uitgekozen

 Software
• De juiste software voor school is vooraf geïnstalleerd
• Updates en het oplossen van softwareproblemen doen we op school

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

laptop klaar op school
• Eigen klantenservice via telefoon, e-mail of chat
• Garantie op onderdelen én batterij tijdens hele looptijd
• Herstelling door eigen hersteldienst
• Service via school of thuisadres 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
• Inclusief stevige beschermhoes

De juiste laptop
voor school


