Voor iedere
leerling een
passende laptop
Laptops zijn niet meer weg te
denken uit het onderwijs, ook niet
bij het Oosterlicht Vianen. Met een
laptop van Boekloos heeft de leerling altijd
een goed werkende laptop zodat hij/zij
altijd de les kan volgen. U kunt kiezen om
een laptop te kopen, of te huren.
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8
36 MAANDEN
HP Pro x360 Fortis 11 G9

11,6 inch (touchscreen), 8 GB,
128 GB, Pentium Silver N6000

HP ProBook 430 G8
13,3 inch, 8 GB,
128 GB, i3

48 MAANDEN

€19,20

€647,35

€14,-

€665,-

HUUR P/MAAND

KOOP

HUUR P/MAAND

KOOP

€22,-

€738,10

€17,-

€760,-

HUUR P/MAAND

KOOP

HUUR P/MAAND

KOOP

*Bij huur betaalt u een borg van €50,-.

De huur wordt via een automatisch incasso maandelijks afgeschreven.
Aan het einde van de huurperiode kunt u de laptop overnemen.
Als u daarvoor kiest, dan krijgt u geen borg terug.
De bovenstaande prijzen zijn inclusief BTW.

Een Boekloos-laptop is een speciaal educatiemodel.
De laptops zijn voorzien van:
Lange accuduur: volg één schooldag zonder op te laden
Rubberen stootrand waardoor hij tegen een stootje kan
Vochtbestendig toetsenbord en mousepad
Een kaart voor goed en stabiel Wi-Fi
Always-on-case voor extra bescherming
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Eenvoudig en simpel bestellen

10
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In slechts 4 stappen:
1

Ga naar https://oosterlichtcollegevianen-boekloos.ccvshop.nl
en vul de inloggegevens in:
Gebruikersnaam: Boekloos-Vianen
Wachtwoord:
OCV2022-2023

2

Kies de gewenste laptop en
geef aan of u de laptop wilt huren of kopen.

3

Vul alle persoonsgegevens in en kies
de gewenste betaaloptie

3

U ontvangt een bestelbevestiging per e-mail.
De levering vindt plaats op de school.

Bestel voor 15-07-2022 zodat de laptop op tijd geleverd kan worden.
Bestelt u na deze datum? Dan betaalt u €19,95 extra administratiekosten.

Met onze Onderwijscontinuïteitsgarantie voorkomen we
leerachterstand. Onder deze uitgebreide garantie vallen
reparaties bij:
Stootschade welke invloed heeft op de functionele werking van
de laptop
Vloeistof- en vochtschade veroorzaakt door water, koffie,
thee, frisdrank of regen
Diefstal met braakschade waaronder diefstal uit het kluisje
binnen school
* Duurt de reparatie langer dan 24 uur? Dan kan de leerling een tijdelijke,
vervangende laptop krijgen - deze is op te halen op school.
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Altijd onderwijs met onze
Onderwijscontinuïteitsgarantie!
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MEER WETEN?
WWW.BOEKLOOS.NL OF +31 (0)88 7077 895
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