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Laptopproject DBM-Essen  

 

 

 

Onze wereld digitaliseert in hoog tempo. Om jongeren op een degelijke manier voor te bereiden op 

hun toekomst maken wij gebruik van moderne computertechnieken. Een persoonlijke laptop in de 

klas is voor veel vakken een meerwaarde. Leerstof kan op maat van de leerling worden aangeboden, 

opdrachten kunnen zelfstandig worden doorlopen. Online lessen worden efficiënter. Niet voor elk 

vak en in elke les zal er gekozen worden voor computergebruik. Het toestel wordt wel een essentieel 

gebruiksvoorwerp.  

Het is ons gelukt om professionele toestellen te vinden voor een zeer interessante prijs. Daardoor is 

het aanbod alleen voor leerlingen van onze school geldig en krijgen leerlingen van het eerste tot en 

met het vierde jaar voorrang. 

 

 

 

 

Er zijn twee verschillende toestellen mogelijk: 

Toestel 1:  

Lenovo L14 Amd Ryzen 3 4300u, 256 SSD HD, 8GB Ram, 14”HD  

Dit toestel is geschikt voor alle richtingen t.e.m. het  4de jaar. 

 

Toestel 2:  

Lenovo L15 Amd Ryzen 3pro 4450u, 256 SSD HD, 16GB 

Ram, 15.6” full HD met numeriek toetsenbord 

Dit toestel is geschikt voor de richtingen met technisch 

tekenen en CNC en voor leerlingen die deze richting later 

willen volgen. 

 

 

Om de aankoop voor iedereen haalbaar te maken en om te zorgen dat er voldoende ondersteuning 

en verzekering is bij het dagelijks gebruik van deze toestellen zijn er verschillende 

betalingsmogelijkheden. 
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Betalingsmogelijkheden: 

Onmiddellijk betalen of huurkoop. 

   

  Onmiddellijk Huurkoop Onmiddellijk Huurkoop 

        
Toestel 1 x x    

Toestel 2    x x 

Volledig betalen bij ontvangst  €          
468,88  

  €          
616,80  

 

  
      

Huurkoop (=44 maanden)       

6 maanden waarborg 
  

 €             
70,26  

  
 €             

92,52  

38 maanden te betalen 
  

 €             
11,71  

  
 €             

15,42  

        

Garantie (N.B.O.S.):   x x x x 

  4 jaar fabrieksgarantie op het toestel 

  4 jaar garantie op de batterij bij -70% 

  Vervangtoestel 

Verzekering bij 
schade:   

x x x x 

  Schade als gevolg van normaal gebruik zit bij de fabrieksgarantie. 

  Bij andere schade is er een franchise: 

   
 

Schermschade: €150 

   
 

Scharnierschade: €65 

   
 

Vochtschade €150 

   
 

Toetsenbordschade: €65 

   
 

Behuizingsschade: €150 

   
 

Batterijschade: €29 

   
 

Adapterschade: €29 

Diefstalverzekering:   x x x x 

  Niet geldig school 

  Alleen geldig met politieverslag van inbraak 

  Franchise €150.  

Totale kost   
 €          
468,88  

 €          
515,24  

 €          
616,80  

 €          
678,48  
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Afbetalingsplan bij huur koop: 

 

  Toestel 1   Toestel 2 

 Eerste aanbetaling: Waarborg = 6 maanden 

2020 december 70,26  december 92,52 
2021 januari 11,71  januari 15,42 

 februari 11,71  februari 15,42 

 maart 11,71  maart 15,42 

 april 11,71  april 15,42 

 mei 11,71  mei 15,42 

 juni 11,71  juni 15,42 

 juli 11,71  juli 15,42 

 augustus 11,71  augustus 15,42 

 september 11,71  september 15,42 

 oktober 11,71  oktober 15,42 

 november 11,71  november 15,42 

 december 11,71  december 15,42 
2022 januari 11,71  januari 15,42 

 februari 11,71  februari 15,42 

 maart 11,71  maart 15,42 

 april 11,71  april 15,42 

 mei 11,71  mei 15,42 

 juni 11,71  juni 15,42 

 juli 11,71  juli 15,42 

 augustus 11,71  augustus 15,42 

 september 11,71  september 15,42 

 oktober 11,71  oktober 15,42 

 november 11,71  november 15,42 

 december 11,71  december 15,42 
2023 januari 11,71  januari 15,42 

 februari 11,71  februari 15,42 

 maart 11,71  maart 15,42 

 april 11,71  april 15,42 

 mei 11,71  mei 15,42 

 juni 11,71  juni 15,42 

 juli 11,71  juli 15,42 

 augustus 11,71  augustus 15,42 

 september 11,71  september 15,42 

 oktober 11,71  oktober 15,42 

 november 11,71  november 15,42 

 december 11,71  december 15,42 
2024 januari 11,71  januari 15,42 

 februari 11,71  februari 15,42 

 maart    maart   

 april    april   

 mei    mei   

 juni    juni   

 juli    juli   

 augustus    augustus   

  515,24   678,48 
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