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De Digisprong?
Onderwijs Vlaanderen voorzag sinds vorig
schooljaar een budget om scholen te helpen met
de aanschaf van laptops voor elke leerling.
De subsidie die we krijgen, zal u integraal als
een korting toegekend krijgen. Zo kunnen we
de volgende twee schooljaren telkens nog een
korting van € 150 voorzien. De korting wordt
stapgsgewijs 3 maal per jaar via de schoolfactuur
verrekend.
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Wat als je de school vroegtijdig verlaat?
Ofwel betaal je in één keer het resterende bedrag
af en kan je het toestel behouden. Ofwel lever
je het toestel in en dan stoppen de betalingen
(Een deel van de waarborg zal dan wel als
verbrekingsvergoeding worden aangerekend).
Opgelet indien u de laptop meteen aankocht, kan
u deze uiteraard niet opnieuw inleveren.

Me-er info

-

Laptopbrochure via
www.campussintursula.be
toch nog vragen:
laptops@campussintursula.be

schooljaar 2022-2023
bestelling & afhaalmoment

Laptops @ Campus Sint-Ursula

- Voor wie?

• nieuwe leerlingen 1ste jaar middenschool
• nieuwe leerlingen alle andere jaren middenschool, lyceum en instituut
• leerlingen 4de jaar lyceum en instituut waarvan de huidige laptop 3 jaar oud
is en zodoende de garantiecyclus afgelopen is

- bestel- & afhaalprocedure
bij (her)inschrijving wordt automatisch een laptop voor u gereserveerd, u dient 		
zelf geen bestelling door te voeren
stappen bij afhaling van de laptop:
• betaling van het voorschot van € 152 bij huur of € 650 bij aankoop,
bancontact of payconiq (geen cash)
• ondertekenen van het contract
afhaalmoment middenschool
• woensdag 31 augustus 10u - 20u
• via ingang K. Davidlaan 15
• gelieve een tijdsslot te reserveren: www.campussintursula.be/troeven/laptops
afhaalmoment lyceum en instituut
• woensdag 31 augustus 15u - 19u
• via ingang K. Davidlaan 15
• vrije afhaling, geen reservatie nodig
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Een

toestel

De school kiest bewust voor een uniform toestel voor alle leerlingen:
• het gaat om een robuust toestel dat tegen een stootje kan (HP Probook 445)
• een onderhoudscontract is inbegrepen, een herstelling volgt binnen de 48 uur
(binnen garantie: gratis, buiten garantie: verzekering, franchise € 39)
• bij een defect krijgt de leerling een gelijkwaardig reservetoestel
• alle noodzakelijke software is up-to-date en gebruiksklaar
• opdrachten kan de leerling ter plekke maken en bewaren in de ‘cloud’
• gelijke onderwijskansen voor elke leerling
• een scherpe prijs dankzij een groepshuur/groepsaankoop
Om bovenstaande redenen kan een leerling geen laptop van thuis gebruiken.

- Huurformule
U huurt een laptop gedurende 3 jaar
• een klassiek huurcontract loopt over 3 jaar (9 trimesters): kostprijs € 684
• u start met een voorschot van € 152, nadien betaalt u via de schoolrekening
nog 7 trimesters van € 76 (voor de laatste twee trimesters wordt dan het
voorschot genomen)
• via de Digisprong ontvangt u wel een korting van € 150 en dit
voor de volgende twee schooljaren (gespreid over de schoolfacturen)
• bij een normale schoolcarrière volgen twee contracten elkaar op
• indien u op het einde van het contract nog een extra jaar op onze school 		
les volgt, kan het contract uitzonderlijk een 4e jaar verlengd worden: € 99

- Koopformule

U koopt de laptop meteen aan het begin van een 3-jarige periode
• kostprijs: € 650 (zelfde korting Digisprong)
• u kan éénmalig een 4e jaar het servicepakket verlengen: € 99

