Huur voordelig een Refurbished Notebook.

Leerlingen hebben bij diverse vakken op de middelbare school een
notebook nodig voor hun educatie. De notebook kan voor de gehele
schoolcarrière gehuurd worden met het Circulap Huurcontract.
Huur een educatie laptop met Windows 10 of MacOS,
met volledige service en garantie.
Geheugen 8GB, processor i5 ,opslag SSD 200GB, wifi 2,4GHz, scherm 11,5″,
refurbished*)

72 maanden
60 maanden
48 maanden
36 maanden
24 maanden

per maand
13,15,18,20,30,-

per jaar
156,180,216,240,360,-

De laptop is meteen beschikbaar bij aanvang van het nieuwe schooljaar,
mits tijdig besteld. Plaats daartoe een bestelling door het invullen en
versturen van het bestelformulier op de site www.circulap.nl.
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Zorgeloos en voordelig huren met gemak en zekerheid.
1.

Geen hoge aanschafkosten, maar een laag huurbedrag per maand.

2.

De apparatuur is refurbished (gereviseerd, dus zo goed als nieuw), wat goed is voor
het milieu en extra voordelig.

3.

Tijdens de hele huurperiode volledige service en garantie op onderdelen.

4.

Bij reparatie van apparatuur is vervangende apparatuur beschikbaar.

5.

Schade en diefstal zijn gedekt (met een progressief eigen risico).

6.

Verlenging van de huurperiode en tussentijdse beëindiging (met afkoop) van het
contract is mogelijk .

7.

De notebook is uitgerust met Windows 10 of MacOS en is geschikt voor gebruik van
office 365 (licentie via school).

8.

Er wordt een lage borg berekend (€ 50,-) bij aangaan van het huurcontract.

9.

Tarieven zijn inclusief BTW en thuiskopieheffing. Bedragen worden maandelijks
automatisch geïncasseerd.

10.

Halen en brengen van de notebook is mogelijk via de school.

Nieuw of refurbished
Notebooks worden steeds duurzamer. In de circulaire economie is hergebruik een logische en economische keuze. De
refurbished notebooks zijn volledig gereviseerd en getest en daarmee in perfecte staat. Omdat zij dezelfde kwaliteit hebben als
een nieuw apparaat, is de garantietermijn hetzelfde als bij nieuwe apparatuur. En bij huur zelfs gedurende de gehele
huurperiode, inclusief volledige service.
Gezien de wat ruwere gebruiksomgeving op school hebben wij de voorkeur voor refurbished apparatuur met uitgebreide service,
wat beduidend goedkoper is en een zorgeloos gebruik gedurende de schoolperiode garandeert.
Indien u liever een vrijwel nieuwe notebook wenst, geeft u dat aan op het bestelformulier. U huurt dan tegen dezelfde tarieven
met een opslag van € 7,- per maand. De notebook is dan maximaal eenmaal gebruikt en niet ouder dan 6 maanden.

*) De aangegeven capaciteit is een minimum-indicatie. Refurbished notebooks zijn beschikbaar in verschillende merken en
capaciteiten. Notebooks worden geleverd met een capaciteit die minimaal gelijk is aan de aangegeven capaciteit.
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