Betreft: Laptop voor uw kind

Beste ouder(s) en verzorger(s),
We maken op het Vechtdal College sinds schooljaar 2021-2022 gebruik van
Windows 10-laptops in onze lessen. In deze brief zetten wij alle informatie
en mogelijkheden op een rij zodat u precies weet wat u kunt verwachten.
Welke keuze heb ik in de aanschaf van een laptop?
Als ouder heeft u altijd de keuze om zelf een laptop aan te schaffen.
Wij kunnen u niet verplichten de laptop aan te schaffen die wij voorstellen, maar er wordt wel
verwacht dat deze voldoet aan de volgende minimale vereisten: Windows11 – Ryzen 3 (AMD) of
vergelijkbaar – 8 GB RAM – 256 SSD – 13.3 Inch Full HD – Liefst met touch
Als u kiest voor de aanschaf van een eigen laptop, ontvangt u geen tegemoetkoming van school.
U bent op dat moment ook zelf verantwoordelijk voor een verzekering en garantie. Dat betekent
ook dat het bij reparatie niet mogelijk is om gebruik te maken van een leenlaptop van school.
Kiest u voor de optie die door school wordt geboden, dan ontvangt u een tegemoetkoming van
€80 per jaar (voor maximaal 3 jaar óf tot uw kind van school gaat). Dit gebeurt via de
ouderbijdragefactuur. Dit wordt niet in mindering gebracht op het aankoopbedrag omdat u de aankoop
doet bij Signpost en de tegemoetkoming ontvangt van school. De laptop die wij aanraden betreft de HP
Probook 435 x360.
Aanschafmogelijkheid: koop of huur
Voor het aanschaffen van de laptop koopt u rechtstreeks bij
Signpost. Met Signpost hebben we afspraken gemaakt over de prijs
en de voorwaarden. We helpen u door eventuele reparaties en
leveringen op school plaats te laten vinden (dit kan óók thuis).
De levering- en garantievoorwaarden hebben we aan het eind
van deze brief bijgevoegd.
U heeft de mogelijkheid om het laptop te kopen of te huren voor een
periode van vier jaar. Ongetwijfeld kunt u voor een minder hoog
bedrag een laptop vinden. Wij kiezen echter voor een laptop met een
robuuste uitvoering, een stevige interne processor, opslagmogelijkheid en alle benodigde service
om het onderwijs altijd door te laten gaan voor de volledige contractperiode. De kosten van deze
service zitten ook in het aanschafbedrag. Hieronder zetten we beide opties voor u op een rij:
Kopen
U koopt de laptop in één keer voor een bedrag van €809.- Dit bedrag bestaat niet alleen uit de laptop,
maar ook de verzekering en garanties (zie voorwaarden). Bij een directe koop betaalt u geen borg.
Daarnaast zijn verzekering en garantie bij het bedrag in berekend. Een rekenvoorbeeld bij deze keuze:
Koop
Prijs (laptop + service/garantie)

€809,00

Tegemoetkoming incl. verzekering (€80 x max. 3 jaar)

€240,00

Kosten voor u na tegemoetkoming school

€569,00

Huur(koop)
Als u kiest voor huren, dan betaalt u vooraf een borg van €100. Vervolgens betaalt u maandelijks
een bedrag. Dit maandbedrag is gebaseerd op het aankoopbedrag, verzekeringen en garanties.
Aan het eind van de periode heeft u de optie om de laptop te houden óf in te leveren. Als u de laptop
wilt houden, wordt de borg ingehouden. Dit bedrag staat voor restwaarde en voorgefinancierde kosten
die bij Signpost liggen. De laptop is vanaf dat moment volledig uw eigendom. Als u de laptop aan het
eind van de periode niet wilt houden, dan stuurt u de laptop terug naar Signpost. Vervolgens wordt de
borg aan u teruggestort. Een rekenvoorbeeld bij deze keuze:
Huur
Prijs (laptop + service/garantie)

€ 809,00

Borg (alleen bij huur), wordt ingehouden bij behoud van laptop)

€ 100,00

Tegemoetkoming incl. verzekering (€80 x max. 3 jaar)

€ 240,00

Kosten voor u na tegemoetkoming school
•

Bij behoud na 4 jaar:

€ 669,00

•

Bij inleveren na 4 jaar:

€ 569,00

Wilt u de laptop bij het afronden of beëindigen van de schoolloopbaan niet houden, dan kunt u de huur
op dat moment tegen de geldende voorwaarden beëindigen.
Garantiebepalingen bij defecten
Bij de aanschaf van een laptop via Signpost gelden de volgende garantiebepalingen:
- Bij defecten: volgende werkdag reparatie op locatie (op school of, in de vakantie,
bij de leerling thuis) mits ouders akkoord hebben gegeven voor reparatie.
- Garantie op batterij: bij een defect of rendement lager dan 70% wordt deze kosteloos vervangen.
- Vervanging of reparatie binnen de garantie bij:
 Defecten aan toetsenbord, moederbord (zonder impactbreuken door val), SSD, losse
kabels of fabrieksfouten;
 Elektronische defecten of backlight defect zonder aanwijsbare reden als val- of
vochtschade.
- Een eigen risico van €39,- bij schade buiten de garantie, ingeval van:
 Vochtschade;
 Impactbreuken door valschade, schermbreuken en deuken in het chassis;
 Afgebroken poorten op het moederbord.
- Leen toestel bij defecten tot aan reparatie.
De garanties en voorwaarden gelden voor de periode dat u een overeenkomst hebt met Signpost.
Dit is voor een periode van 4 jaar. Kiest u voor de aanschaf van een laptop op een andere wijze, dan
willen wij u er volledigheidshalve op wijzen dat u zelf verantwoordelijk bent voor garanties, verzekering
en onderhoud.
We hopen u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht. Mocht u naar aanleiding van deze
brief nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Met vriendelijke groet,
Lars Knol,
Senior-Adviseur Onderwijs, IT en Organisatie

