
Start het nieuwe schooljaar

met een laptop van My Digital Schoolbook

Dinsdag 9 mei 2017

2017 - 2018

De juiste laptop voor school

Kiezen voor gemak

en zekerheid



Totaalpakket voor leerlingen

Continuïteit gewaarborgd

Laptop

(kopen/huren)

MY Service MY Verzekering

Service op 

school
Online portal

Betaalopties

Leerling vanaf eerste schooldag zelf verantwoordelijk

‘17 – ‘18



Kijk op onze website voor alle productinformatie ‘17 – ‘18

laptop

11,6 inch

2-in-1 laptop

laptop

11,6 inch

13,3 inch

Harde schijf:

128GB SSD

Geheugen:

4GB RAM

Processor:

Intel Pentium

Wifi:

Dual-band 2.4/5Ghz

OS:

Windows 10 NL

Accu gebruiksduur:

6 ~ 8 uur

Dell Latitude 3180

Dell Latitude 3380

Dell Latitude 3189

Gewicht:

1,27 ~ 1,63 kg

Robuust design & specifiek 

voor doelgroep ontworpen



+ MY Service – standaard bij elke laptop

Optimale ondersteuning en zekerheid ‘17 – ‘18

- Kijk voor de actuele servicevoorwaarden op onze website -

Eindigt als de 
leerling 

tussentijds de 

school verlaat

Keuze in looptijd:

3 of 4 jaar

• Direct gebruiksklaar

• Verlengde standaard garantie (excl. accu) 

• Vervangende laptop bij reparatie

• Geen onderzoekskosten bij reparatie

• Gratis verzending van de reparatie 

van/naar school

• Herinstallatie van Windows besturingssysteem

• Herstelgarantie binnen 14 dagen



+ MY Verzekering – optioneel af te sluiten            

Product- & persoons-

gebonden verzekering

Vloeistof- of 

vochtschade

Brand of 

kortsluiting schade

Diefstal 

met braakschade

Val- of stootschade

Looptijd gelijk aan 

looptijd MY Service

Beperkt oplopend eigen 
risico vanaf € 50,- per 

schadegebeurtenis

Verzeker schade aan de laptop ‘17 – ‘18

Eenmalige premie bij 

afsluiten

- Kijk voor de actuele polisvoorwaarden op onze website -



Service op school

• In samenwerking met school

• Elke schooldag geopend

‘16 – ‘17Voor leerlingen in hun eigen omgeving ‘17 – ‘18

2. Inname & uitgiftepunt reparaties

3. Ondersteuning bij gebruik laptop (& ELO)

4. Herinstallatie software

1. Centrale uitlevering op school



Wat bieden wij u ? ‘17 – ‘18

Totaalpakket 3 jaar

Dell Latitude 3189

Dell Latitude 3380

Dell Latitude 3180

+

510,-
+

535,-
+

425,-

MY Verzekering

61,-
optioneel

MY Verzekering

72,-

MY Verzekering

75,-

Totaalpakket 4 jaar

Dell Latitude 3189

Dell Latitude 3380

Dell Latitude 3180

+

525,-
+

550,-
+

445,-

MY Verzekering

76,-
optioneel

MY Verzekering

90,-

MY Verzekering

95,-



Het alternatief voor kopen ‘17 – ‘18

MY Abonnement: 36 of 48 maanden gebruiksgemak

Dell Latitude 3180 

11,6 inch

14,10
p/
mnd

Dell Latitude 3189 

2-in-1

Dell Latitude 3380 

13,3 inch

bestaande uit: Laptop, solide sleeve, standaard garantie, 

MY Service en MY Verzekering gedurende de looptijd

• Borg: € 50,- / Startkosten: € 25,-

• Borg & Startkosten per iDEAL bij bestelling

• Maandbedrag via automatische incasso

• Optie tot koop bij einde looptijd (= Borg)

• Einde abonnement indien leerling tussentijds 

school verlaat

36
mnd

11,30
p/
mnd

48
mnd

16,75
p/
mnd

36
mnd

13,35
p/
mnd

48
mnd

17,65
p/
mnd

36
mnd

14,00
p/
mnd

48
mnd



Bestellen gaat snel en simpel ‘17 – ‘18

De beste deal tot vrijdag 16 juni 2017

1. Ga naar mydigitalschoolbook.nl/bestellen en 

vul de inlogcode in

2. Maak een keuze uit het aanbod

3. Vul alle persoonsgegevens in en kies betaaloptie

4. Centrale uitlevering op school: Zaterdag 26 augustus 2017

5WRDV57

Meer info

0297-500780

Speciale actie !

Bestel voor 

16 juni 2017 en 

ontvang GRATIS  

een solide sleeve

t.w.v. € 23,95 * Vergeet de flyer niet !

Van maandag t/m 

vrijdag van 09.00 

tot 17.00 uur


