
 

 

BESTELPROCEDURE Laptops voor de leerlingen van het 1ste jaar 
 

Geachte ouder 

Vanaf 1 september zit uw zoon/dochter normaal gezien in het 1e jaar op VTIBrugge. Vanaf dan wordt 

van de leerling verwacht dat hij/zij beschikt over een persoonlijke laptop voor gebruik tijdens de 

lessen.  

Door het gebruik van de laptop in de klas voor zowel algemene als technische vakken 

 Zijn de vernieuwde leerplannen makkelijker uit te voeren 

 Is een hedendaags leertraject eenvoudiger te volgen 

 Leren de leerlingen omgaan met digitale informatie 

 Kunnen ze op hun eigen tempo werken 

 …  

Het geselecteerde en aanbevolen model kan  

A. gekocht worden via VTIBrugge voor de prijs van 519€  

In het geval u koopt, plant u ook best al in uw agenda dat op woensdagmiddag 2 september 

2020 de laptop tegen betaling afgehaald dient te worden op school. We aanvaarden geen 

cashgeld. Er kan enkel met de kaart betaald worden aan de betaalterminal.  

Of  

B.   gehuurd worden via de firma SignPost.  

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. Per maand wordt 17,95€ via domiciliëring aangerekend voor 

een looptijd van 34 maanden (3 jaar). Totale kostprijs op 3 jaar : 610,30€ 

Bestellen doet u best tussen half juni en 1 augustus via 
https://byod.academicshop.eu/vtibrugge1 

 

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? 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. 

 

Met vriendelijke groeten,  

De directie van VTIBrugge 

laptopproject@vtibrugge.be  

https://byod.academicshop.eu/vtibrugge1
mailto:laptopproject@vtibrugge.be


 

 

BESTELFORMULIER 2020-2021 
 

Gelieve hieronder aan te duiden wat u verkiest – Deze keuze is definitief en gebeurt bij inschrijving 

 

Naam ouder/voogd:  ............................................................................................................................................................................  

Naam leerling :  ........................................................................................................................................................................................  

Ingeschreven in 1 ...................................................................................................................................... klas van 2020-2021 

 

Verklaart geïnformeerd te zijn over het laptopproject in het 1ste jaar en kiest voor  

 

o De aankoop van de voorgeschreven laptop (1)– kostprijs: 519 € te betalen met bankkaart 

(Bancontact/MrCash) op woensdag 2 september 2020 bij afhaling van het toestel op school. U 

krijgt hierover een bevestiging en meer info tijdens de zomer.  

 

o Het huur/koopsysteem van de voorgeschreven laptop (1) via Signpost.be – Totale kostprijs 

610,30€ (waarborg: 107,70€ + (34 x 17,95€), de laatste 6 maanden betaalt u 0€) af te halen op 

woensdag 2 september 2020 en te bestellen op https://byod.academicshop.eu/vtibrugge1 

De webshop is open vanaf juni. Pas na betaling van het voorschot, het activeren van de 

domiciliëring en ontvangst van de bevestiging is de administratie geregeld. Af te halen op 

school op 2 september 2020. Info volgt. 

 

o Een eigen toestel dat voldoet aan de minimumvereisten maar waar geen service en geen 

garanties kunnen bij verleend worden (2)  mee te brengen vanaf 3 september 2020, 

noodzakelijke software zelf te voorzien. 

 

 
(1) Aangeboden toestel voor kopen/huren: Lenovo ThinkPad E495 – AMD Ryzen 3 – 4300U – 8GB RAM – 256GB SSD – 14” FullHD 

Monitor – Windows10Pro – inclusief Beschermhoes, 4 jaar garantie, Imaging (voorgeïnstalleerde benodigde software, verzekering 

voor diefstal buiten de school – service bij problemen. 

 

(2) Minimale vereisten zoals hierboven, autonome batterij > 4 uren 

 

Handtekening  

 

Datum …………………/………………………../2020 

https://byod.academicshop.eu/vtibrugge1

