
Vragen nav de presentatie door The Rent Company en de PSG  
op 29 juni 2021 
Sommige antwoorden zijn detaillistisch en helder verwoord op de site van The Rent Company. Daar 

wordt dan ook naar verwezen om geen misverstanden te krijgen. 

 
Info The Rent Company Code: S47HD67 

 

Wat is het voordeel of nadeel van huren ten 
opzichte van kopen? Zijn er bijvoorbeeld plannen 
om over een jaar of 3 modernere laptops te gaan 
verhuren waar je dan op kunt overstappen? 

Er is in financieel opzicht bij koop de keus om 
opties wel of niet te nemen. Dit beïnvloedt de 
uiteindelijke prijs. 
The Rent Company (TRC) zal op verzoek van de 
PSG ieder jaar de nieuwste variant aanbieden 
binnen de gestelde specificaties en prijswensen. 
Meer details zijn op de site van The Rent 
Company te vinden. 

  

Is er verschil of je de laptop huurt of koopt. Zie voorgaand antwoord. 

  
Hoe is de cloudinformatie beveiligd en welke 
clouddienst wordt daarvoor gebruikt? 

Ja, middels MS-defender. PSG gebruikt Microsoft 
Clouddiensten. 

  
3 x per jaar of 3 x per abonnementsperiode? Een 
verschil als je voor 3 jaar huurt of 5? 

Meer details zijn op de site van The Rent 
Company. 

  

Als de laptop gestolen wordt krijg je dan 
standaard een laptop, die even oud is, terug of 
alleen als het einde contract in zicht is? 

Meer details zijn op de site van The Rent 
Company. 

  
Komt er na drie jaar geen nieuw type laptop? TRC zal op verzoek van de PSG ieder jaar de 

nieuwste variant aanbieden binnen de gestelde 
specificaties en prijswensen. Meer details zijn op 
de site van The Rent Company. 

  

Dus als ik het goed begrijp is huren een soort van 
betalen in termijnen. 

Klopt. Meer details zijn op de site van The Rent 
Company. 

  

Duidelijk verhaal, dank zover. Is er nog een 
korting bij meerdere kinderen binnen één gezin? 

Nee. Prijzen zijn al heel scherp. 

  
Er wordt 3 keer vergoed bij schade of diefstal, 
maar dat is ongeacht de contractsduur? Het 
maakt dus niet uit of het om 3 jaar of 5 jaar gaat? 

Meer details zijn op de site van The Rent 
Company. 

  

https://rentcompany.nl/bestellen


Kan de huurperiode worden verlengd wanneer 
bijvoorbeeld in beginsel wordt gekozen voor een 
periode van 3 jaar? 

Zie details op de site van The Rent Company. 

  

Waarom als je zelf een laptop koopt moet het een 
I3 of I5 zijn en de Dell is een Pentium? 

Het is lastig om nu te bepalen wat er over en 
glazen bol, dus we weten niet wat over 2-5 jaar 
nodig zal zijn. De specificaties zijn daarom relatief 
hoog ingezet zodat een device 4 jaar ‘ok’ is. 

  

Kun je de laptop gebruiken zoals je een eigen 
gekochte laptop gebruikt, bv netflix en er andere 
apps op zetten die de kinderen graag 
gebruiken/zien? 

Ja. 

  

Moet er touchscreen op zitten? Bij voorkeur, maar (nog) geen noodzaak. Vak en 
les-afhankelijk is het soms erg handig dat een 
device een touchscreen heeft. Leerlingen kunnen 
ook leren samenwerken als de een er wel een 
heeft en een ander niet. 

  

Als mijn abonnement nog loopt maar de school 
stelt hogere eisen, wordt de laptop dan 
geupgrade? 

Nee. Verwachting is niet dat de school in 4 jaren 
hogere eisen gaat stellen. 

  

Ik heb zelf een norton virus er op staan, dat hoeft 
voor deze laptop dan niet meer? 

De TRC laptop heeft als basisvirusscanner 
Microsoft Defender. U kunt dat uitbreiden. Heeft 
u bijv. een gezins-licentie van Norton dan moet u 
deze wel op de laptop installeren. 

  

Had er niet een iets minder duur apparaat 
gekozen kunnen worden? 

De PSG vindt het belangrijk dat een device goed 
inzetbaar is in de les en dus minimale uitval heeft. 
Dit device is – mede met het oog op 4 jaar 
gebruik – solide, in bulk ingekocht en daarmee 
een hele goede deal.  

  

Als je de laptop koopt en kiest voor 3 jaar easy4u, 
kan je dan eventueel toch daarna nog een easy4u 
abonnement afsluiten voor bv. 2 jaar? 

Zie details op de site van The Rent Company. 

  

Is de laptop geschikt om software te gebruiken 
voor dyslexie? bijvoorbeeld Kurzweil en ook 
Daisy-speler 

Ja. 
 
 
 

  

Moet ik van tevoren weten of ik ga kopen of mag 
het ook aan het eind van de huur looptijd 
doorgeven? 

Dat moet vooraf. Zie details op de site van The 
Rent Company. 



  

Wat zijn de kosten voor een 3-jarig contract? Zie details op de site van The Rent Company. 

  

Hoelang is de antivirus geldig? Looptijd contract/betaling. 

  

Klopt het dat bij reparatie geen kosten in 
rekening worden gebracht? 

Zie details op de site van The Rent Company. 

  

Zit er standaard een draadloze muis bij? Nee. De laptop heeft een trackpad. Er kan wel 
een losse of draadloze muis worden aangesloten. 

  

Als je koopt, heb je dan tot het 5e jaar een service 
abonnement? 

Zie details op de site van The Rent Company. 

  

Er is Active pen ondersteuning. Zit er een stylus 
pen bij? 

Nee; deze zijn verkrijgbaar in de webshop met 
bijbetaling. 

  

Log je in met de je eigen Microsoftaccount of met 
de inloggegevens van school? 

Login van de school. Die wordt binnenkort naar 
alle nieuwe leerlingen toegezonden. 
Uiteraard kunt u ook met een eigen account op 
MS inloggen. De PSG heeft haar systemen 
ingericht op werken met de schoolinlog van de 
leerlingen om de veiligheid te optimaliseren. 

  

Is de laptop ook geschikt voor tweetalig 
onderwijs? Hiervoor moest de laptop aan speciale 
eisen voldoen 

Ja. 

  

Is het gebruikelijk in het voortgezet onderwijs dat 
er voor een 11 inch laptop wordt gekozen? 

Ja. Het is voor leerlingen een handig en 
handelbaar apparaat. Past goed in rugzak, kluisjes 
en op de (school)bank. U bent uiteraard vrij een 
ander formaat te kiezen. TRC levert die niet in 
deze deal. 

  
Moet de reparatie verplicht via de organisatie 
gedaan worden, bv bij een 4e incident 

Zie details op de site van The Rent Company. 

  
Zit er een antivirusprogramma op? Er zit een basis microsoft-defender op de laptops. 

Binnen de schoolomgeving zijn flinke 
beschermsystemen van kracht. Buiten de 
schoolmuren is de beveiliging uw 
verantwoordelijkheid.  

  

Kan ik dan ook 3 jaar huren en daarna nog een 
keer drie jaar een opnieuw een ander huren? Dit 
kost dan toch alleen de borg extra? 

Zie details op de site van The Rent Company. 

  



Stel ik huur met servicecontract, onder welke 
omstandigheden kan ik de huur en service 
contract opzeggen? Bijvoorbeeld als mijn kind van 
school gaat, etc. 

Zie details op de site van The Rent Company. 

  

Maar wat is de Dell: een I3 of I5? Het is een pentium n6000, vergelijkbaar met een 
i3. 

  

Nelson was toch een Apple school? Ja, is en was. Om leerlingen eenvoudiger te 
kunnen laten versnellen door in bijv. sommige 
lessen al op havoniveau te doen is gekozen om 
alle devices gelijk te trekken. Dus alleen de 1e 
klassers starten nu met een Windowsdevice. Wij 
voorzien geen grote verschillen. 

  

Kan iedere leerling gebruik maken van de service 
desk op school. Ook degene die geen laptop van 
The Rent Company afnemen? 

Nee. De servicedesk kan alleen de inname en 
uitgifte alsmede de herstartinstallatie van de 
standaardlaptop van TRC verzorgen.  

  

Is er extra geheugen op te zetten? Zie details op de site van The Rent Company. 

  

Als ik hem gekocht heb, kan ik niet het easy for 
you abonnement opzeggen voordat de looptijd 
voorbij is, neem ik aan? 

Zie details op de site van The Rent Company. 

  

Als hij binnen een korte termijn weer stuk is gaat 
dit dan af van de maximaal aantal reparatie. Of 
krijg je garantie op reparatie? 

Er zit garantie op gedane reparaties. Zie details op 
de site van The Rent Company. 

  

Is een touchscreen noodzakelijk? Nee, het is wel zeer aan te raden. Zie ook 
response hierboven. 

  

Als mijn kind is geslaagd, kan ik het huurcontract 
opzeggen? 

Ja. Zie details op de site van The Rent Company. 

  

Wat is de minimale looptijd voor huren/kopen? Zie details op de site van The Rent Company. 

  
Is het mogelijk om een eigen laptop in te brengen 
en wel het service abonnement af te nemen. Of is 
uitsluitend de combinatie mogelijk. 

Nee. Alleen combinatie. Zie details op de site van 
The Rent Company. 

  
Als je bij een 4-jarige opleiding een jaar doubleert 
kan het dan verlengd worden? 

Zie details op de site van The Rent Company. 

  
Kopen jullie rechtstreeks bij Dell of zit er nog iets 
tussen? 

TRC koopt rechtstreeks. 

  



Mag je er eigen software opzetten? Ja. 

  

Maakt antivirus een computer niet traag? Ja en nee. Er ontstaat vertraging ivm de checks, 
maar dat is veelal niet belemmerend. 

  

Voor een vwo-leerling kun je 2x een 3-jarig 
huurovereenkomst sluiten? 

Zie details op de site van The Rent Company. 

  

Stel je sluit het abonnement af voor 3 jaar, kan je 
daarna een nieuw abonnement afsluiten voor 2 
jaar? 

Zie details op de site van The Rent Company. 

  

Maken de laptops connectie met een apart 
beveiligd wifi netwerk of is dit een netwerk waar 
alle studenten met hun telefoon ook op kunnen? 

Het wifinetwerk van de PSG is beveiligd voor 
zowel de laptops als de telefoons. Wij laten onze 
beveiliging extern toetsen om optimale veiligheid 
te borgen.  

  

Staat het apparaat wel 7 uur aan? Nee, het lesgeven blijft ook interactief en modern 
zonder fulltime laptopgebruik. De >7 uur is m.n. 
bedoeld dat in de 6e les de accu niet leeg is. 

  

Usb aansluiting optie? Ja. 

  
Kan er een extern scherm worden opgesloten? Zie details op de site van The Rent Company. 

  

Huren is dus ook kopen? Je kan in een keer 
betalen of deels als je deels betaald dan kan je 
eind van het jaar de borg inleveren en de laptop 
houden toch? Zit er een groot verschil in het 
bedrag? Dat heb ik gemist denk ik 

Zie details op de site van The Rent Company. 

  

Dank voor alle antwoorden. Graag gedaan en wij zijn blij dat er goed is 
doorgevraagd. 

  
Vervangt de laptop (een deel) van de boeken? De meeste scholen maken gebruik van digitale 

methodes voor de vakken. Dit groeit elk jaar. Op 
het moment zijn er dus boeken die wegvallen, dit 
is enkel niet voor alle vakken zo en dit verschilt 
per school. Maar zoveel als mogelijk is zullen de 
boeken vervangen worden door de laptop. 
Voorkomt zware boekentassen en het scheelt 
veel papier.  

  

Zit er ook garantie op de adapter? Zie details op de site van The Rent Company. 

  

  



Wat is het drempelbedrag om te besluiten een 
nieuw apparaat uit te geven ipv reparatie? 

Dat hangt van meerdere factoren af en is dus niet 
met een antwoord/bedrag te beantwoorden. Tzt 
kunt u deze vragen stellen 
aan info@rentcompany.nl. 

  

Geldt bij elke opleiding van de PSG (bv DAV) dat 
de leerlingen elke dag een laptop mee moet naar 
de les? Dat is nl nu niet het geval. 

Vanaf het aankomend schooljaar is dit een 
verplichting voor leerlingen uit leerjaar 1. Er zal 
(vrijwel) dagelijks gebruik van gemaakt worden in 
en buiten de klas. 

  
Kan er een externe monitor op worden 
aangesloten via HDMI? 

Ja. Het device beschikt over een HDMI -
aansluiting 

  
  

Als ik de laptop koop, en mijn dochter gaat naar 
een andere school, kan ze de laptop dan blijven 
gebruiken? Of moet ik een nieuw abonnement 
afsluiten? 

Zie details op de site van The Rent Company. 

  
 

mailto:info@rentcompany.nl

