
 

2. Bestelinformatie voor de laptop  
 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
Dit schooljaar kunnen wij vanwege de corona maatregelen geen informatiemiddag 
organiseren waarin wij uitleg geven over het gebruik en de aanschaf van de laptop.  
Daarom hebben wij een kort filmpje gemaakt waarin uitgelegd wordt waarom en hoe het 
Trajectum College werkt met een eigen laptop en wat dit voor de lessen gaat betekenen. De 
video kun je bekijken via onze website: www.trajectum-college.nl. Klik op: Naar Trajectum, 
schoolbenodigdheden, eigen computer. Dit biedt enkele voordelen en geeft u de komende 4 
jaar de minste zorgen. 
 
Het gaat om de volgende laptop 

 

 U kunt kiezen uit huren of kopen. 

o Bij huren betaald € 12,90 per maand en € 50 euro borg. 

 Deze borg krijgt u aan het einde van de looptijd terug.  

 U kunt de laptop aan het einde van de looptijd ook houden tegen 

inlevering van de borg.  

o Bij kopen betaalt u € 606,50 euro. 

 Dit is inclusief het Easy4u zekerheidspakket ter waarde van €168 euro.  

 De school draagt ook €100 euro bij. Hieronder ziet u een voorbeeld hoe de prijs is 

opgebouwd: 

 

 

http://www.trajectum-college.nl/


 

Bestellen? 

In samenwerking met The Rent Company biedt het Trajectum College u aan een laptop te 
bestellen via de volgende link naar de webshop: 
 
Ga naar www.rentcompany.nl/bestellen en vul de volgende inlogcode in: WJBFGT9 en 
klik op doorgaan. 
 
U  komt meteen in de webshop. 
 
De bestelling kan t/m 31 juli 2020 worden geplaatst. De bestelde laptop zal op  
4 september 2020, aan het begin van het nieuwe schooljaar op school worden geleverd.  
Bestellen t/m 31 juli, bijvoorbeeld voordat u op vakantie gaat. Na deze datum wordt er  
€ 19,95 extra kosten in rekening gebracht.  
 
U kunt gebruik maken van de U-pas en een regeling treffen met Stichting Leergeld als dat 
voor uw financiële situatie van toepassing is: 
 
U-pas: 

 Bij stap 3 kan het U-pas nummer ingevuld worden. 
Kijk voor de voorwaarden op https://www.u-pas.nl/kindpakket 

 1x in de totale schoolperiode kan maximaal € 350 uit het U-pas tegoed worden 
gebruikt voor een laptop. Let er dan wel op of u wel het gehele bedrag wilt gebruiken 
hiervoor. Er blijft dan in het eerste schooljaar van het totale budget van € 385 nog 
maar weinig over voor bijvoorbeeld schoolactiviteiten of sportactiviteiten (als u hier 
gebruik van wilt maken).  
Bij ‘Besteloverzicht’ voert u de U-pas gegevens in van uw zoon/dochter.  

 
 
 
 
 
 

 
 

U klikt op controleer. Het budget op de U-pas wordt gecontroleerd.  
Indien geaccepteerd, wordt het beschikbare bedrag getoond. 
U klikt op ‘nu gebruiken’ en het bedrag wordt in mindering gebracht. 
 
Stichting Leergeld Utrecht: 
U kunt een afspraak maken met Stichting Leergeld Utrecht als bovenstaande regeling 
wegens uw financiële situatie niet voldoende is. Afhankelijk van uw situatie kan er een extra 
korting geregeld worden.  

 
Een eigen laptop 
Wilt u gebruik maken van een andere eigen laptop? Dat kan, maar dit heeft niet onze 
voorkeur. In de praktijk is de afgelopen jaren gebleken dat als deze laptops stuk gaan er 
vaak geen goede vervanging is. 
 
Kiest u wel voor een eigen laptop, zorgt u dan voor het volgende: 

 De laptop heeft vergelijkbare of hogere systeemeisen (Pentium N5030, 8GB). 

 De laptop heeft een actieve batterijduur van minimaal 6 uur (dit betekend dat het 6 
uur lang achtereen gebruikt kan worden, zonder opladen).  

 U moet zelf voor een vervangende laptop zorgen als de laptop kapot gaat of 
gerepareerd wordt, zodat de leerling altijd kan blijven werken op school. Kortom, u 
heeft zelf een ander service en verzekeringspakket afgesloten.  

 Uw kind heeft iedere dag een goed werkende laptop mee naar school.  

 Uw kind neemt deze laptop vanaf 4 september 2020 mee naar school. 

 U zorgt dat de via school geregelde Office 365 licentie is geactiveerd. 

Voer hier uw nummer in 

Voer hier uw pincode in. Kras hiervoor het vakje open 
naast het U-pas nummer 

https://www.u-pas.nl/kindpakket


 

 U installeert zelf Office (Word, PowerPoint, Excel en Publisher) op de computer. Dit is 
gratis voor uw kind via office.portal.com (alle leerlingen hebben 4 jaar lang een 
licentie). 

 
We adviseren u de laptop alleen voor schooldoeleinden te gebruiken. Ontregeling van de 
laptop door gebruik voor andere doeleinden of andere gebruikers is voor eigen risico en 
daardoor vervalt het recht op ondersteuning door school.  
 
Voor verdere vragen kunt u terecht bij Thea van Herwaarden  
Email: therwaarden@trajectum-college.nl 
Telefoonnummer 030-2646100 (algemeen nummer receptie). 
 


