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

Welkom!

Edward Schreuder

We zullen over enkele minuten van start gaan



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

Welkom!

Edward Schreuder



Voorstellen

Flint van de Gronden – Rector Lyceum Ypenburg

Michelle Stouten – afdelingsleider 1-2 havo/vwo

Edward Schreuder – The Rent Company

Nigel Drop – medewerker ICT  Lyceum Ypenburg



• We zien het gebruik van de laptop naast leerboeken als een belangrijke ondersteuning om 

leerlingen op een goede en eigentijdse manier te laten leren

• Didactisch middel

• Aanbod leerstof

• Oefening leerstof 

• Digitaal toetsen 

• Analyse leerresultaten 

• Gedifferentieerd leren

• Gepersonaliseerd leren

• Toekomstgericht

• Toegankelijkheid

Waarom laptops op Lyceum Ypenburg?



Uitgifte laptops Lyceum Ypenburg

Woensdag 24 augustus 

• Uitgifte laptops met adapters (neem een stevige rugtas mee)

• Installatie laptops (Outlook, Zermelo, Magister)

• Knoppeninstructie

• Mappenstructuur OWA 365

• Eerste project bij het vak informatica

• Talentgroep Digital Science: Dell Latitude 3420 i5 14 inch touch notebook



Wie is The Rent Company?

‘ Elke leerling toegang geven tot digitaal onderwijs op een 
laagdrempelige manier, dat is onze missie! ’

+ 550 scholen
in Nederland en 

België

14 jaar educatie 
ervaring

+250.000
Actieve gebruikers

Erkend 
leerbedrijf



Waarom ICT in het Onderwijs?

Algemene vaststelling Kennisnet

“Met behulp van ICT bied je leerlingen gelijke kansen op 
aantrekkelijker onderwijs en motiveer je ze tot betere 

leerprestaties”.

Bron: Stichting Kennisnet Meerjarenplan 



Wat biedt het Easy4u zekerheidspakket?

Huren of kopen

Leenlaptop 
bij reparatie

Service en levering 
op school

Software wordt
vooraf geïnstalleerd

Dekking bij schade
en diefstal Geen BKR-toetsing

of registratie



Zekerheidspakket

Hardware Software Service Schade- en 
diefstaldekking



Hardware

• Solide behuizing

• Verstevigde scharnieren en speciale schroeven

• Compact formaat en gewicht

• De juiste wifi kaart

• Actieve batterijduur van minimaal 7 uur

Zekerheidspakket



Software

• Windows 11 Pro Edu besturingssysteem

• Microsoft Office 365 (via de onderwijslicentie)

• Onderwijs gerelateerde basis installatie inclusief Microsoft 

Defender (antivirus)

• In overleg met school vastgesteld

• Herinstallatie op school mogelijk

Zekerheidspakket



Service

• Uitlevering op naam van de leerling op school

• Service ondersteuning op school

• Verlengde fabrieksgarantie (incl. batterij)

• Vervangende apparatuur op school aanwezig voor  

reparaties en schades

• Geen voorrij- en reparatiekosten 

• Telefonische ondersteuning

• Online klantportaal

Zekerheidspakket



Schade en 

Diefstal

• Beperkt eigen risico van € 50,-

per schade/diefstal gebeurtenis

• Doorlopende transport- en 

verblijfsdekking 

• Inclusief solide, vochtwerende 

beschermhoes

Vloeistof- en 

vochtschade

Brand- of 

kortsluitingsschade

Diefstal 

met braakschade

Val- of stootschade

Zekerheidspakket



Hoe is de prijs opgebouwd?

Bij Koop

Voorwaarden bij huur:

Huurder betaalt een borg van 4 maanden huur
Optie tot koop bij einde looptijd (=borg)
Betaling via automatische incasso
(per maand of per jaar)
Geen BKR-toetsing van toepassing

Dell Latitude 3120 2-in-1 

Easy4u zekerheidspakket voor 48 maanden
Afleveren op naam leerling school
4 jaar garantie, service en verzekering
Solide beschermhoes
Vervangende laptop bij reparatie

Stimuleringsbijdrage school

Totaal

2,10 -/-

528,00

189,50

100,00 -/-

616,50

“Om je huiswerk makkelijk online te doen en voor het streamen van 
lessen op afstand maken we gebruik van Intel processoren.”

Belangrijkste Specificaties:
Pentium processor (nieuwste generatie)
8 GB Werkgeheugen
128 GB Geheugen (SSD)
Actieve batterijduur van ca. 7 uur

Bij Huur

11,00  p/mnd

3,95 p/mnd

12,85 p/mnd



Deze laptops zijn samen met school geselecteerd

15,80 Huur p/mnd

568,50 Koop

12,85 Huur p/mnd

616,50 Koop

11,05 Huur p/mnd

663,00 Koop

36
mnd

48
mnd

60
mnd

Dell Latitude 3420 i5
22,50 Huur p/mnd

810,00 Koop

17,85 Huur p/mnd

856,50 Koop

15,05 Huur p/mnd

903,00 Koop

Dell Latitude 3120 2-in-1 



Van bestellen tot uitleveren

tot en met 31 juli




