
 

 

 

 

 

 

 

Doetinchem, juni 2022 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Het belang van digitaal onderwijs heeft zich het afgelopen jaar bewezen. Om bij te dragen aan de 

digitale ontwikkeling van iedere leerling hebben we op het Panora Lyceum gekozen om met 

laptops in de klas te werken. Voor de organisatie hiervan zijn we een samenwerking aangegaan 

met The Rent Company. De missie van The Rent Company is: ‘Elke leerling toegang geven tot 

digitaal onderwijs.’ Daarom bieden zij laptops aan tegen huur of koop, met daarbij het Easy4u 

zekerheidspakket voor service, garantie en schade- en diefstaldekking. Daarmee is uw zoon of 

dochter altijd verzekerd van een werkende laptop in de klas en heeft u er geen omkijken meer 

naar. 

Wij willen graag dat elke leerling altijd toegang heeft tot digitaal onderwijs. Daarom doen wij vanuit 

de school een eenmalige bijdrage in het Easy4U zekerheidspakket van €300.00 per leerling. Dit 

bedrag is al in mindering gebracht op de huur en koopbedragen in de webshop. 

Wat zijn de voordelen van een laptop van The Rent Company? 

• De laptops zijn door ons geselecteerd, zo heeft uw zoon of dochter altijd het juiste device. 

• Bij reparatie ligt op school een leenlaptop klaar. 

• De juiste software is door ons geselecteerd en is bij ontvangst al geïnstalleerd op de laptop. 

• Schade- en diefstaldekking is inbegrepen. 

• Bij de laptop wordt standaard een beschermhoes en een oplader meegeleverd. 

Alles over het bestellen 

Bestellen gaat via de website van The Rent Company www.rentcompany.nl/bestellen. Met de 

unieke persoonlijke bestelcode kunt u één laptop bestellen. Extra informatie en specificaties van 

de laptop vindt u in de webshop. De unieke bestelcode voor de laptop van uw kind is: …………… 

Door het volgen van onderstaande stappen komt u in de webshop en kunt u de bestelling 

plaatsen. 

1. Ga naar  www.rentcompany.nl/bestellen en vul de inlogcode in 

2. Selecteer de laptop 

3. Vul uw persoonsgegevens in en maak een account aan. 

4. U ontvangt een bestelbevestiging per e-mail 

LET OP! Bestel voor 31 juli 2022 uw laptop. 

Zo bent u verzekerd van een tijdige uitlevering op school in de eerste week van het nieuwe 

schooljaar!  
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Wat als ik de laptop niet via school wil aanschaffen?   

U kunt zelf een laptop aanschaffen bij een andere leverancier. U loopt dan alleen de korting van 

€300 mis en kunt geen gebruik maken van de verzekeringsoptie via de leverancier. Daarnaast 

kunnen we niet garanderen dat alle technische problemen door onze ICT-helpdesk opgelost 

kunnen worden of dat alle software die we binnen ons onderwijs gebruiken, draait op 

verouderde dan wel alternatieve apparatuur (bijvoorbeeld een Apple laptop).  

Alleen een laptop die via The Rent Company is aangeschaft wordt op school direct vervangen bij 

schade 

Wat als ik geen laptop kan aanschaffen? 

In de wet is bepaald dat de toelating van leerlingen tot onze school, niet  afhankelijk mag zijn van 

het wel of niet aanschaffen van een laptop. Voor wie  geen laptop kan of wil aanschaffen, is er 

een mogelijkheid om toch een passend alternatief te regelen. Je kunt hiervoor contact opnemen 

met de schoolleiding 

 

Extra informatie 

Voor aanvullende informatie en uitleg is er een speciale informatie pagina gemaakt. Hier is alles 

terug te vinden over The Rent Company en het Easy4u zekerheidspakket. 

 

 
Klik hier om naar de informatiepagina te gaan. 

https://easy4u.nl/nl/info?code=K7PRZUR 

 

Heeft u nog vragen? 

Neem dan contact op met The Rent Company via 085 003 61 50 of mail naar 

help@rentcompany.nl. Ook kunt u een vraag stellen via de chat op   www.rentcompany.nl. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

met vriendelijke groeten, 

Leon Hurkmans, hoofd onderwijsorganisatie 
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