
Alles-in-1

Het               full service abonnement voor gemak en zekerheid

• Ipad Wi-Fi 32GB of 128GB Space Grey 
• Batterij die voorziet in een 
actieve gebruiksduur van 8 uur

SoftwareHardware

• Uitlevering en service 
ondersteuning via school

• Ipad direct gebruiksklaar
• Verlengde fabrieksgarantie 
gedurende de looptijd 
(exclusief batterij)

• Vervangende iPad bij 
hardware reparaties

• Gratis verzending van de reparatie
• Telefonische ondersteuning
• Eigen reparatiedienst en 
service organisatie

Service

Verzekering
• Schade- en diefstaldekking 
met een beperkt eigen risico 
van -50,- per schade- of 
diefstalgebeurtenis

• Standaard inclusief vouwbare, 
waterbestendige beschermhoes

Val- of stootschade welke invloed heeft 
op de functionele werking van de laptop

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

Brand- of kortsluitingschade ook schade 
als gevolg van blikseminslag of ontploffing

Diefstal met braakschade waaronder  
diefstal uit het kluisje binnen school

• IOS besturingssoftware

Start het nieuwe schooljaar
   met een iPad  via het                abonnement

Bestellen gaat snel en simpel Nog vragen?

Bestel vóór 31 juli 2019, zodat u zeker bent van levering bij de start van het nieuwe 
schooljaar en extra administratie- en handlingskosten van + 19,95 voorkomt.

Neem contact op met 
onze Klantenservice.

085 - 0036150 
of

help@rentcompany.nl

 Van maandag t/m vrijdag 
van 09.00 tot 17.00 uur.

Apple iPad Wi-Fi 32GB Space Grey
IOS11, A10 Fusion-chip, 32GB
+ easy4u Alles-in-1

Easy4u abonnement bestaande uit:
• Ipad Wi-Fi
• STM Dux-beschermhoes
• Service en garantie
• Schade- en diefstaldekking 
• Vervangende iPad bij hardware reparaties
• Service via school

Voorwaarden bij huur:
        Huurder betaalt 4 maandtermijnen huur 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

Abonnementmnd.
36

ÉÉN AANSPREEKPUNTSERVICE EN LEVERING 

OP SCHOOL

KOPEN OF HURENEIGEN KLANTPORTAL DEKKING BIJ SCHADE 

EN DIEFSTAL

* Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW. 

huur p/mnd koop
+ 12,75 + 450,-

huur p/mnd koop
+ 14,90 +  525,- 

1    Ga naar rentcompany.nl/bestellen 
en vul de inlogcode in:

 
 

 
 

2     Kies uw abonnement en gewenste looptijd

3    Kies voor huren of kopen

4    Vul alle persoonsgegevens in en kies 
de gewenste betaaloptie

5   

  qkx2cc1

 U ontvangt een bestelbevestiging per e-mail

Apple iPad Wi-Fi 128GB Space Grey
IOS11, A10 Fusion-chip, 128GB
+ easy4u Alles-in-1

* Het laptop en chromebook aanbod is te vinden  op de algemene flyer van Twents Carmel College. 

om direct 
naar de webshop te gaan
KLIK HIER


