Geachte ouders, beste leerling,
Vanaf 1 september zit uw zoon/dochter in het 4 e jaar TSO. Vanaf dan wordt van de leerling verwacht
dat hij/zij beschikt over een persoonlijke laptop voor gebruik tijdens de lessen. U werd hierover al
geïnformeerd op een infoavond en via een brochure. Met dit bericht willen wij u graag informeren in
verband met de bestelprocedure en de mogelijkheden om te voorzien in een eigen laptop.
Het geselecteerde en aanbevolen model wordt rechtstreeks gekocht of gehuurd via de firma
SignPost. De mogelijkheid bestaat om te kiezen voor een upgrade van het toestel. Wij garanderen u
echter dat het basistoestel voldoende krachtig is voor de toepassingen die gebruikt worden op
school.
In het geval u kiest voor de huurformule betaalt u bij instap een waarborg van 6 maanden huur. Deze
ontvangt u op het einde van de huurovereenkomst terug door de laatste 6 maanden geen huur te
betalen.
Hebt u net zelf een toestel gekocht dat voldoet aan alle specificaties en wenst u niet in te gaan op
het aanbod van de school via SignPost? Dat is mogelijk, maar wij raden u dit ten stelligste af: de
school kan in dit geval immers geen ondersteuning bieden bij eventuele hard- en/of software
problemen.
Hieronder stellen wij nog eens de verschillende mogelijkheden voor:






Aankoop basismodel (1) – kostprijs: €699
Huur basismodel – waarborg: €142,02 + 34 x €23,67 (waarvan de laatste 6 maanden €0)
Aankoop upgrademodel (2) – kostprijs: €909
Huur upgrademodel – waarborg: €176,46 + 34 x €29,41 (waarvan de laatste 6 maanden €0)
Eigen toestel dat voldoet aan de minimumvereisten (3)

Zowel kopen als huren verloopt rechtstreeks via de webshop van SignPost. De toestellen worden op
school geleverd op dinsdag 1 september. Gelieve uw bestelling te plaatsen voor 20 augustus 2020 via
https://byod.academicshop.eu/vtibrugge
U kunt kiezen uit 2 toestellen, telkens met een huur- of huurkoopformule.
Alle administratie wordt voordien geregeld. Enkel wanneer u bevestiging kreeg van uw bestelling
(kopen of huren) en de betalingen gebeurden, kan de laptop overhandigd worden op 1 september in
de namiddag volgens een nog op te maken afhaalschema.

Met vriendelijke groeten,
De directie van VTIBrugge
(1)

Lenovo ThinkPad L390: i3-processor (nieuwste generatie), 13” FullHD-scherm, 8 GB RAM, 128 GB SSD, autonomie batterij van +8 uur,
beschermende draagtas, 3 jaar uitgebreide garantie en verzekering, voorzien van de nodige software.
(2)

(3)

Idem als (1) maar i5-processor ipv i3 en 256 GB SSD ipv 128 GB SSD.

Minimumvereisten: i3-processor, 8GB RAM, 128 GB SSD, autonomie batterij >4 uur, Windows 10PRO (upgrade), vereiste software
volgens afdeling + abonnement Academic Software (23,85€)

