Aanbieding aankoop iPad met beschermhoes en iServicepakket 2018
Om ervoor te zorgen dat het voor elke 1e klas leerling mogelijk is om over een iPad te
beschikken is door de school een regeling opgesteld. Ouders kunnen kiezen uit de volgende
mogelijkheden:
1. Koop via de webshop (ca. 14% korting) waarmee de school afspraken heeft gemaakt
2. Huurkoop via de webshop. De school financiert voor, ouders betalen de iPad in 36
maandelijkse termijnen.
3. Aanvraag voor aanschaf iPad via de stichting Leergeld. De stichting toetst de
financiële draagkracht van de ouders. Als de toetsing daar aanleiding toe geeft wordt er
een betalingsregeling getroffen.
4. Bruikleen: iedere dag wordt aan de leerling voor het begin van zijn/haar lessen een
iPad ter beschikking gesteld die aan het einde van de dag (uiterlijk 17.00 uur) en in de
vakanties weer moet worden ingeleverd.
De school adviseert om naast de iPad ook een toetsenbord aan te schaffen. Let er wel op
dat het toetsenbord geschikt is voor de iPad 2018.
Wilt u gebruik maken van optie 3 of 4 dan kunt u dat aangeven door een e-mail te sturen
naar vestdijkdigitaal@vestdijk.nl
Koop of huurkoop via de webshop
Onze school biedt onze nieuwe leerlingen in het 1e leerjaar de mogelijkheid om, tegen
gunstige voorwaarden, een iPad aan te schaffen.
De iPad wordt samen met een verplicht aan te schaffen en te gebruiken beschermhoes en
een iServicepakket aangeboden. Met dit iPadpakket willen wij uw zoon/dochter zo optimaal
mogelijk ondersteunen in het volgen van het onderwijs op onze school. We hebben gekozen
voor dit type iPad op grond van de prijsstelling van dit apparaat en de capaciteiten van het
apparaat.
Uiteraard staat het u vrij om op een andere manier een iPad aan te schaffen. We adviseren
daarbij wel om voor een minimale opslag van 32GB te kiezen. Bij het werken met de iPad in
klas 1, 2 en 3 hebben wij het gebruik van de app Zuludesk verplicht gesteld. Dus ook in het
geval dat u de iPad niet via school hebt aangeschaft dient deze app door school op de iPad
geïnstalleerd te zijn.
Aanschaf en betaling
Schaft u dit iPadpakket aan, dan ontvangt u het volgende:
1. De nieuwste iPad (2018) met 32 GB of 128GB opslag, WIFI, verkrijgbaar in de
kleuren Silver, Gold en Space Grey;
2. Een Otterbox Unlimited (beschermhoes);
3. Deelname aan de iService van Simon Vestdijk.
De iPad wordt door u als ouder/verzorger zelf aangeschaft via een hiervoor speciaal
geopende webshop van de door ons geselecteerde leverancier Centralpoint.
De normale winkelprijs van de iPad 32Gb (€359,-) + beschermhoes (€55,-) is € 414,00.
Wij kunnen u deze iPad combinatie aanbieden voor: € 356,24. Deze iPad kunt u ook in
maandelijkse termijnen afbetalen, het termijnbedrag is dan € 11,00 (36 maanden)
De normale winkelprijs van de iPad 128GB (€449,-) + beschermhoes is € 504,00.
Deze iPad combinatie kunnen wij u aanbieden voor : € 433,64.
De korting samen met de gratis iService is de bijdrage die Simon Vestdijk betaalt in de
aanschaf van deze iPad. De iPad wordt rechtstreeks door de leverancier afgeleverd op het
bij de bestelling aangegeven huisadres. Er worden geen verzendkosten in rekening
gebracht, normaal een bedrag van € 9,95.

iService Simon Vestdijk
Het iServicepakket van Simon Vestdijk regelt gedurende 3 jaar na aanschaf van de iPad een
vervangend exemplaar bij (tijdelijke) noodzakelijke vervanging en bij storingen (reparaties).
Daarnaast krijgt de leerling volledige vervanging van de iPad bij geconstateerde total loss
schade en ingeval van verlies of diefstal. Bij (total loss) schade, verlies of diefstal geldt er
overigens wel een eigen risico. Dat is:
Bij te repareren schade:
- bij de 1e schade: 33% van de reparatiekosten tot een maximum van € 125,00;
- bij de 2e schade: 67% van de reparatiekosten tot een maximum van € 250,00;
- bij de 3e schade en volgende: 100% van de reparatiekosten.
Bij volledige vervanging door total loss schade, verlies of diefstal:
- bij de 1e keer: € 200,00;
- bij de 2e keer: € 300,00;
- bij de 3e en volgende keren: het werkelijke aankoopbedrag van € 359,- of € 449,Via de iService is de leerling gedurende zijn onderwijsloopbaan bij Simon Vestdijk, echter
maximaal 3 jaar lang, 36 maanden, gegarandeerd van het leren met de iPad. De leerling
ondervindt in beperkte mate hinder ingeval van schade, verlies of diefstal. Bij het tussentijds
verlaten van Simon Vestdijk wordt de iService, op het moment van het verlaten van de
school, beëindigd.
Otterbox Unlimited (beschermhoes)
De ouders die de iPad via de webshop bestellen en daarmee automatisch deelnemen aan
de iService van Simon Vestdijk, zijn verplicht om ook de Otterbox Unlimited beschermhoes
aan te schaffen.
De leerling is in het kader van de deelname aan en de voorwaarden van het iService-pakket
verplicht deze beschermhoes te gebruiken. De hoes geeft een goede bescherming en wordt
gelijktijdig met de aflevering van de iPad meegeleverd.
Betalingsmogelijkheid in maandelijkse termijnen (huurkoop)
Ook een levering van de iPad 32 GB op afbetaling, 36 maandelijkse termijnen waarbij u de
eerste 4 termijnen in één keer worden geïnd, is mogelijk. Als u hiervan gebruik wilt maken
dan geeft u dit aan in de webshop tijdens de bestelling. De prijs bij levering via huurkoop is
uiteraard hoger dan bij betaling ineens. Dat houdt verband met de kosten die verbonden zijn
aan de afbetaling, zoals de incassokosten en de financieringskosten.
De kosten bij huurkoop van aanschaf van een iPad zijn € 11,00 per maand.
Daarmee komt u aan het eind van de 36 termijnen op een bedrag van € 396,00 .
De levering op afbetaling vindt ook plaats op het door u bij de bestelling opgegeven
huisadres. Ook bij deze constructie verleend Simon Vestdijk de korting als bijdrage in de
aanschaf van de iPad. Bij een tussentijdse uitschrijving van uw zoon/dochter als leerling van
onze school vervalt de afbetaling en moet direct worden afgerekend. Voor de incasso moet
door de ouders/verzorgers een incassomachtiging worden afgegeven. Na de bestelling van
de iPad ontvangt u een nota van € 44,- en verleent u Simon Vestdijk een machtiging voor
automatische afschrijving van het maandelijks verschuldigde bedrag van het opgegeven
IBAN-rekeningnummer, voor het eerst in de maand november 2018. De incasso’s vinden
plaats door Simon Vestdijk omstreeks de 25e van iedere maand.

Bestelling en levering
Vanaf vrijdag 1 juni kunt u bestellen via de webshop van onze leverancier.
Dat doet u via simonvestdijk.choose-it.nl (geen www ervoor).
Een aantal belangrijke zaken hierbij zijn:
U kunt per leerling maximaal 1 iPad bestellen.
In de webshop kiest u de kleur van de te bestellen iPad met de kleur van de beschermhoes.
U kiest voor koop of huurkoop.
Daarbij moet u een aantal verplichte velden invullen, waaronder het leerlingennummer en
schoolemail van uw zoon/dochter. Na de meivakantie ontvangt u deze gegevens.
De betaling vindt plaats o.a. via IDEAL.
De bestelling moet vóór 15 augustus 2018 geplaatst worden op de webshop wil uw
zoon/dochter in ieder geval bij aanvang van het nieuwe schooljaar verzekerd zijn van het in
bezit hebben van de bestelde iPad.
Bij de bestelling via de webshop gaat u akkoord met de voorwaarden; zoals de inhoud van
de (huur)koopovereenkomst en het iServicereglement. Bij huurkoop wordt u pas eigenaar
van de iPad op het moment dat alle 36 termijnen zijn betaald.
De iPad + toebehoren wordt rechtstreeks door de leverancier afgeleverd op het bij de
bestelling aangegeven huisadres.

Reglementen/(huur)koopovereenkomst
In de webshop moet u bij de bestelling dus ook akkoord gaan met:
1. De (huur)koopovereenkomst;
2. het reglement iService Simon Vestdijk en
3. het reglement iPadgebruik
De reglementen en (huur)koopovereenkomst kunt u lezen in de webshop en vanaf eind mei
op de website van de school, www.vestdijk.nl Onder het kopje Algemene informatie kunt u
via Praktische zaken en daarna ICT de documenten over de iPad terug vinden.
Vragen?
Als u vragen hebt of als er onduidelijkheden zijn, dan verzoeken wij u contact op te nemen
met de administratie van de eigen school (Harlingen of Franeker). U kunt uw vraag ook
mailen naar vestdijkdigitaal@vestdijk.nl

