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Waarom Informatie Communicatie Technologie (ICT)

Algemene vaststelling Kennisnet

Met behulp van ICT bied je leerlingen gelijke kansen op aantrekkelijker 
onderwijs en motiveer je ze tot betere leerprestaties”.

Bron: Stichting Kennisnet Meerjarenplan 



Randvoorwaarden Device 

 Technische specificaties afstemmen op het gebruik

 Aan te sluiten op een draadloze- en moderne infrastructuur

 Direct toegang tot digitaal onderwijs

 Uitval / reparatie dient van korte duur te zijn 

 Voor iedereen toegankelijk  (geen BKR toetsing)

 Duidelijke voorwaarden van dekking bij schade of diefstal
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Welke oplossing bieden wij?

Het alles-in-1 Easy4u abonnement 

Met één aanspreekpunt
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Hardware | Software | Service | Schade en diefstal dekking

 Behuizing en gewicht
 Beeldscherm formaat
 Actieve batterijduur

 Specifieke Dual Band draadloze kaart voorziet in:
 Stabiele draadloze communicatie kaart
 Hoogste datasnelheden
 Uitstekende signaal kwaliteit
 Optimaal bereik

 Functionaliteiten van een touchscreen:
 Eenvoudiger bij het vergroten en verkleinen van tekst en afbeeldingen  
 Gebruiksvriendelijker bij het scrollen/bladeren in documenten 
 Meer stevigheid
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Hardware | Software | Service | Schade en diefstal dekking

 Chrome OS

 Google Management Console
 Aanmaken school leerling account
 Applicatiebeheer 
 Beveiliging
 School account functies aanpassen en synchroniseren
 Classroom management 
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Hardware | Software | Service | Schade en diefstal dekking

 Aflevering op de onderwijsinstelling op naam van de leerling

 Service, reparatie en dienstverlening op school 

 Uitbreiding standaard garantie op onderdelen

 Vervangende apparatuur (op onderwijsinstelling aanwezig)

 Geen voorrij- en reparatiekosten

 Telefonische ondersteuning
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Hardware | Software | Service | Schade en diefstal dekking

 Dekking tegen diefstal en schade
 Onopzettelijk stoten en vallen
 Diefstal na sporen van braak (lockers) of geweldpleging
 Brand, ontploffing of kortsluiting
 Water, vocht, stof, rook- en roetdeeltjes

 Doorlopende transport- en verblijfsdekking

 Nieuwwaarde dekking bij diefstal

 Solide beschermhoes

 Beperkt eigen risico bij schade of diefstal  van EURO 50,00
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Voor leerlingen op : HAVO (5 leerjaren)
VWO (6 leerjaren)

 Optie HAVO:   
 3 jarig abonnement + 2 jarig abonnement*
 4 jarig abonnement + laatste jaar voor eigen risico of met een eigen device 

afgestemd op het vervolgonderwijs

 Optie VWO:   
 3 jarig abonnement + 3 jarig abonnement*

* (oude device houden / nieuw device ontvangen / 2e huurcontract geen borg) 

Keuze opties bij opleidingsduur langer dan 4 jaar
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Rekenvoorbeeld Dell 11,6 inch educatie chromebook non-touch
op basis van 36 maanden

Omschrijving Aankoopprijs Incl. Btw Prijs per mnd (o.b.v. 36 mnd.)

Dell 11,6 inch 3180 chromebook non-touch
- 11.6 inch non-touch beeldscherm
- Intel Celeron processor, 32GB eMMC, 4 Gb
- batterij met actieve batterijduur circa 7 uur

Totaalbedrag hard- en software € 297,50 € 8,25

Easy4U Total Care pack
- Registreren in  school specifieke domein
- Aflevering op naam op de onderwijsinstelling
- Incl. Google management console
- 3 jaar garantie en service
- 3 jaar schade/diefstal dekking
- Vervangende apparatuur
- Solide beschermtas

€ 108,00 + € 3,00 +

Stimuleringsbijdrage onderwijsinstelling € 60,00 - € 1,65  -

Totaalprijs TRC Easy4u abonnement – 36 mnd. € 337,50** € 9,60*

*Borgbedrag bedraagt € 30,00 (geldt niet bij koop)
** Bij koop is een betalingskorting van circa 2% in de koopprijs verwerkt
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Rekenvoorbeeld Dell 11,6 inch educatie chromebook non-touch
op basis van 48 maanden

Omschrijving Aankoopprijs Incl. Btw Prijs per mnd (o.b.v. 48 mnd.)

Dell 11,6 inch 3180 chromebook non-touch
- 11.6 inch non-touch beeldscherm
- Intel Celeron processor, 32GB eMMC, 4 Gb
- batterij met actieve batterijduur circa 7 uur

Totaalbedrag hard- en software € 297,50 € 6,20

Easy4U Total Care pack
- Registreren in  school specifieke domein
- Aflevering op naam op de onderwijsinstelling
- Incl. Google management console
- 4 jaar garantie en service
- 4 jaar schade/diefstal dekking
- Vervangende apparatuur
- Solide beschermtas

€ 144,00 + € 3,00 +

Stimuleringsbijdrage onderwijsinstelling € 60,00 - € 1,25  -

Totaalprijs TRC Easy4u abonnement – 48 mnd. € 372,50** € 7,95*

*Borgbedrag bedraagt € 30,00 (geldt niet bij koop)
** Bij koop is een betalingskorting van circa 2% in de koopprijs verwerkt
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Rekenvoorbeeld Dell 11,6 inch 2-in-1 educatie chromebook tablet
op basis van 36 maanden (advies school)

Omschrijving Aankoopprijs Incl. Btw Prijs per mnd (o.b.v. 36 mnd.)

Dell 11,6 inch 3189 2-in-1 chromebook tablet
- 11.6 inch touch beeldscherm
- Intel Celeron processor, 32GB eMMC, 4 Gb
- batterij met actieve batterijduur circa 7 uur

Totaalbedrag hard- en software € 365,00 € 10,10

Easy4U Total Care pack
- Registreren in  school specifieke domein
- Aflevering op naam op de onderwijsinstelling
- Incl. Google management console
- 3 jaar garantie en service
- 3 jaar schade/diefstal dekking
- Vervangende apparatuur
- Solide beschermtas

€ 108,00 + € 3,00 +

Stimuleringsbijdrage onderwijsinstelling € 60,00 - € 1,65  -

Totaalprijs TRC Easy4u abonnement – 36 mnd. € 399,00** € 11,45*

*Borgbedrag bedraagt € 30,00 (geldt niet bij koop)
** Bij koop is een betalingskorting van circa 2% in de koopprijs verwerkt

12



Rekenvoorbeeld Dell 11,6 inch 2-in-1 educatie chromebook tablet
op basis van 48 maanden (advies school)

Omschrijving Aankoopprijs Incl. Btw Prijs per mnd (o.b.v. 48 mnd.)

Dell 11,6 inch 3189 2-in-1 chromebook tablet
- 11.6 inch touch beeldscherm
- Intel Celeron processor, 32GB eMMC, 4 Gb
- batterij met actieve batterijduur circa 7 uur

Totaalbedrag hard- en software € 365,00 € 7,60

Easy4U Total Care pack
- Registreren in  school specifieke domein
- Aflevering op naam op de onderwijsinstelling
- Incl. Google management console
- 4 jaar garantie en service
- 4 jaar schade/diefstal dekking
- Vervangende apparatuur
- Solide beschermtas

€ 144,00 + € 3,00 +

Stimuleringsbijdrage onderwijsinstelling € 60,00 - € 1,25  -

Totaalprijs TRC Easy4u abonnement – 48 mnd. € 435,00** € 9,35*

*Borgbedrag bedraagt € 30,00 (geldt niet bij koop)
** Bij koop is een betalingskorting van circa 2% in de koopprijs verwerkt
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Rekenvoorbeeld Dell 13,3 inch Full HD chromebook non-touch
op basis van 36 maanden

Omschrijving Aankoopprijs Incl. Btw Prijs per mnd (o.b.v. 36 mnd.)

Dell 13,3 inch 7310 Full HD chromebook
- 13,3 inch non-touch beeldscherm
- Intel Celeron processor, 16GB SSD, 4 Gb
- batterij met actieve batterijduur circa 9 uur

Totaalbedrag hard- en software € 469,00 € 13,00

Easy4U Total Care pack
- Registreren in  school specifieke domein
- Aflevering op naam op de onderwijsinstelling
- Incl. Google management console
- 3 jaar garantie en service
- 3 jaar schade/diefstal dekking
- Vervangende apparatuur
- Solide beschermtas

€ 108,00 + € 3,00 +

Stimuleringsbijdrage onderwijsinstelling € 60,00 - € 1,65  -

Totaalprijs TRC Easy4u abonnement – 36 mnd. € 499,00** € 14,35*

*Borgbedrag bedraagt € 30,00 (geldt niet bij koop)
** Bij koop is een betalingskorting van circa 2% in de koopprijs verwerkt
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Rekenvoorbeeld Dell 13,3 inch Full HD chromebook non-touch
op basis van 48 maanden

Omschrijving Aankoopprijs Incl. Btw Prijs per mnd (o.b.v. 48 mnd.)

Dell 13,3 inch 7310 Full HD chromebook
- 13,3 inch non-touch beeldscherm
- Intel Celeron processor, 16GB SSD, 4 Gb
- batterij met actieve batterijduur circa 9 uur

Totaalbedrag hard- en software € 469,00 € 9,75

Easy4U Total Care pack
- Registreren in  school specifieke domein
- Aflevering op naam op de onderwijsinstelling
- Incl. Google management console
- 4 jaar garantie en service
- 4 jaar schade/diefstal dekking
- Vervangende apparatuur
- Solide beschermtas

€ 144,00 + € 3,00 +

Stimuleringsbijdrage onderwijsinstelling € 60,00 - € 1,25  -

Totaalprijs TRC Easy4u abonnement – 48 mnd. € 535,00** € 11,50*

*Borgbedrag bedraagt € 30,00 (geldt niet bij koop)
** Bij koop is een betalingskorting van circa 2% in de koopprijs verwerkt
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Voordelen Easy4u abonnement

 Totaaloplossing afgestemd op de gebruiker

 Hardware en dienstverlening is in samenspraak met de onderwijsinstelling vastgesteld

 Voor iedereen toegankelijk ( geen BKR Toetsing )

 Onderhoud en dekking bij schade en diefstal inbegrepen

 Een aanspreekpunt voor zowel:
 Hard- en software
 Service en onderhoud
 Schade en diefstal
 Contract administratie en Incasso afhandeling 

Samenvattend :  wij bieden de leerling een opstap naar digitaal onderwijs !
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