Aan de ouders / verzorgers van leerlingen van leerjaar 1 (2021-2022)

Beste ouder / verzorger,
Datum
8 juli 2021

Het Stanislas Beweeg-vmbo/mavo maakt gebruik van Chromebooks ter
ondersteuning van het onderwijs.

Betreft
Chromebook
OCG-pakket Buyitdirect

Uw zoon of dochter krijgt een DELL Chromebook in bruikleen van school. Bij
ontvangst van het Chromebook ontvangt u een overeenkomst voor het gebruik
van dit Chromebook. Hiermee neemt u de verantwoordelijkheid voor
eventuele schades voor vier jaar. Wij verzoeken u vriendelijk de overeenkomst
te ondertekenen en te retourneren aan de mentor van uw kind.

Briefnummer/referentie
2021.06.08_DUIN
Afzender
Stanislas Beweeg-vmbo/mavo
P.C. Boutenslaan 203
2283 EZ Rijswijk
(070) 319 70 10
beweeg@stanislascollege.nl

Het DELL Chromebook dat de school in bruikleen uitgeeft, is een solide
Chromebook dat speciaal ontwikkeld is voor het onderwijs.
Er wordt een uitgebreide fabrieksgarantie bijgeleverd voor vier jaar. Deze
garantie dekt defecten als gevolg van disfunctioneren van het apparaat, die
niet zijn veroorzaakt door schades van buitenaf. Desondanks kan er natuurlijk
altijd iets gebeuren met het apparaat wat niet onder garantie valt.
Om het Chromebook tegen onverwachte of onbedoelde schades te dekken,
bieden wij via school een onderwijscontinuïteitsgarantie (OCG) van Buyitdirect
aan.
Het bedrag voor dit OCG-pakket bedraagt € 110,00.
Voor dit bedrag is het Chromebook voor vier jaar gedekt tegen val-, stoot-,
brand- en waterschade en diefstal (met sporen van braak). Per schademelding
geldt een eigen risico van € 30,00. In deze periode van vier jaar kan er drie
keer een schade gemeld worden. Bij total loss verklaring van het Chromebook,
ontvangt u een nieuw Chromebook.
U kunt het garantiepakket direct na ontvangst van uw Chromebook afsluiten
via de volgende website:
https://lucasonderwijs.ccvshop.nl

Het garantiepakket dient uiterlijk drie dagen na ontvangst van het
Chromebook afgesloten te worden.
De garantietermijn gaat in op het moment dat de leerling het Chromebook
ontvangt van school. Hiermee borgen we dat het eerste transport van uw
Chromebook van school naar huis ook is afgedekt. U moet dan wel binnen drie
dagen na ontvangst van het Chromebook het OCG-pakket afsluiten. De
voorwaarden voor dit pakket kunt u vinden op ons garantieportaal.
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U kunt uiteraard ook besluiten om zelf een verzekering af te sluiten
(bijvoorbeeld als onderdeel van uw inboedelverzekering). In dat geval bent u
zelf verantwoordelijk voor de afhandeling van de schade.
Defecten die onder garantie vallen, moeten via ons garantieportaal worden
aangemeld. Als het een schade betreft en u heeft een OCG-pakket afgenomen
bij Buyitdirect, dan kunt u deze schade ook melden via ons garantieportaal. Wij
zorgen dan dat de schade wordt aangemeld bij Buyitdirect en zorgen voor de
verdere afwikkeling.
Na registratie van uw reparatieverzoek zullen wij het Chromebook bij u thuis
laten ophalen. Wij verzoeken u daarom om de oorspronkelijke verpakking van
het Chromebook te bewaren, zodat u het Chromebook voor eventueel
toekomstig transport goed kunt verpakken. Bij de bevestiging van uw
reparatieverzoek ontvangt u instructies voor het verkrijgen van een leen
Chromebook.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Als er toch nog vragen zijn over het OCG-pakket en/of reparatieafhandeling
van het Chromebook, dan kunt u een email sturen met uw vraag naar
info@boekloos.nl.

Met vriendelijke groet

N.C. van Duijn
Directeur
Stanislas Beweeg-vmbo/mavo

