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Hi, wij zijn
Boekloos

Ⅳ

Boekloos biedt 
voor iedere leerling op 
het Oosterlicht Vianen 
een passende laptop
Start het nieuwe schooljaar met een 
laptop inclusief een OCG!

*Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW & OCG .

36 MAANDEN

€17,-
HUUR P/MAAND

€574,75
KOOP

Kopen bij Boekloos betekent standaard:

Speciale educatielaptop

Solide beschermhoes

Standaard garantie

En uitgebreid met OCG ook

Schade en diefstaldekking

Vervangende laptop bij reparaties

Service via Boekloos
www.boekloos.nl/reparatie

Voorwaarden bij huur:
✓ Huurder betaalt €50,- aan borg (geldt niet bij koop)

✓ Optie tot koop bij einde looptijd (=borg)

✓ Betaling bij huur via automatische incasso

per maand of per jaar

✓ Bij huur is geen BKR-toetsing van toepassing

Lange accuduur

Touchscreen

Rubberen stootrand

Vochtbestendig toetsenbord en mousepad

De juiste kaart voor stabiele en snelle wifi

Windows 10

Inclusief always-on-case voor bescherming

Onze laptops zijn voorzien van:

€13,50
HUUR P/MAAND

€618,-
KOOP

48 MAANDEN

€18,10
HUUR P/MAAND

€611,05
KOOP

€14,25
HUUR P/MAAND

€642,-
KOOP

HP ProBook x360 G5
Pentium Silver, 8GB geheugen, 128GB SSD
++ Windows 10 Pro

HP ProBook 430 G8
Pentium Gold, 8GB geheugen, 128GB SSD
++ Windows 10 Pro

HP ProBook 430 G8
Intel Core i3, 8GB geheugen, 128GB SSD
++ Windows 10 Pro

€20,59
HUUR P/MAAND

€695,-
KOOP

€15,50
HUUR P/MAAND

€714,-
KOOP



1 Ga naar https://oosterlichtcollegevianen-boekloos.ccvshop.nl
 en vul de inloggegevens in:

 Gebruikersnaam: Boekloos-Vianen
 Wachtwoord: OCV2021-2022

2 Kies de gewenste laptop

3 Kies voor huren of kopen

4 Vul alle persoonsgegevens in en kies
 de gewenste betaaloptie

5 U ontvangt een bestelbevestiging per e-mail

Bestellen gaat snel en simpel

Altijd onderwijs met onze 
Onderwijscontinuïteitsgarantie!

MEER WETEN?
WWW.BOEKLOOS.NL OF +31 (0)88 7077 895
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Val- of stootschade welke invloed heeft
op de functionele werking van de laptop

Vloeistof- en vochtschade veroorzaakt 
door water, koffie, thee, frisdrank of regen

Reparatieservice inclusief vervangende noodlaptop
om huiswerk-achterstand te voorkomen

Bestel uiterlijk voor 06-08-2021 zodat u zeker bent van levering in de eerste
schoolweek. Voor bestellingen na 06-08-2021 worden extra administratie- en
handelingskosten van €19,95 in rekening gebracht.

Diefstal met braakschade waaronder
diefstal uit het kluisje binnen school

ONDERWIJSCONTINUÏTEITSGARANTIE
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https://oosterlichtcollegevianen-boekloos.ccvshop.nl
http://boekloos.nl

