Start het nieuwe schooljaar goed
met een Chromebook van The Rent Company

Meer weten?
Klik hier of scan de QR code
voor extra informatie
en video’s!

Kies voor gemak en zekerheid

Deze school werkt samen met The Rent Company.
The Rent Company is uw partner voor laptops en
Chromebooks in de klas. Dit zijn we inmiddels al 15 jaar.
Elke dag werken meer dan 600 scholen en ruim 250.000
leerlingen in Nederland en België met ons Easy4u
abonnement. Met dit alles-in-1 abonnement nemen we
alle zorg rondom de laptop en Chromebook uit handen.

Chromebook bestellen?
In mei of juni ontvangt
u van de school al
onze bestelinfo!

Het is onze missie om elke leerling toegang te geven tot
digitaal onderwijs op een laagdrempelige en betaalbare
manier.

huren

Leen Chromebook
bij reparatie

kopen

Kopen of huren

DIGITAAL ONDERWIJS

Service en levering
op school

Vragen? Wij helpen u graag!
085 - 00 36 150 | help@rentcompany.nl

Dekking bij schade
en diefstal

Ḗén aanspreekpunt

| Alles-in-1 abonnement
Hardware

speciaal gemaakt voor school.
• Chromebook
Met extra stevige buitenkant
batterij gaat minimaal 1 hele schooldag mee
• De
en stabiel draadloos internet door moderne WiFi verbinding
• Snel
We
hebben
het aanbod samen met school uitgekozen
•

Hardware

Software

OS
• Chrome
Koppelen
in het schooldomein
•
Software

Service

reparatie nodig? Dan ligt er in de tussentijd een
• Isleener een
Chromebook klaar op school
door eigen reparateurs
• Reparaties
klantenservice via telefoon, e-mail of chat
• Eigen
op onderdelen én batterij tijdens de hele looptijd
• Garantie
service en inzicht via uw eigen Easy4u account
• Altijd
• Eén aanspreekpunt voor de klant

Service

Schade- en diefstaldekking

afhandeling door The Rent Company
• Volledige
Schadeen
met een beperkt eigen
• risico van € diefstaldekking
50,- per gebeurtenis
• Inclusief stevige beschermhoes

Schade- en
diefstaldekking

De juiste Chromebook voor school

Militair
getest

Inclusief
beschermhoes

Verstevigde
scharnieren
+7

Batterij gaat
een hele
schooldag
mee

Juiste
WiFi-kaart

Vochtwerend
toetsenbord

Stevige
behuizing

Samen met de school stellen we het aanbod vast, zodat dit naadloos aansluit bij
wat uw zoon of dochter nodig heeft. Wij zoeken altijd een oplossing zodat elke
leerling een Chromebook kan kopen of huren voor een vast laag maandbedrag.
Altijd de juiste Chromebook voor school, dat is Easy4u!
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