Kiezen voor SINT-GUIDO is kiezen voor ons laptopproject. Elke leerling op onze school dient vanaf de
tweede graad te beschikken over een persoonlijke SINT-GUIDO-laptop. Je kan de laptop eenmalig
aankopen of maandelijks afbetalen.
Voor uitgebreide informatie verwijzen we u graag naar onze website. http://BYOD.SINTGUIDO.BE
Daar vindt u de volledige laptopbrochure.
Laptops die besteld worden vóór 15 juli worden geleverd voor het begin van het schooljaar.
Laptops te laat besteld worden komen op de wachtrij en worden pas later in het schooljaar
geleverd.

De laptop bestellen
De laptop bestellen doe je via byod.sintguido.be.
Een laptop die niet via Leermiddel besteld is, is op SINT-GUIDO niet toegelaten.
• Je kan een toestel aankopen of huren. Na de huurperiode van 34 maanden word je eigenaar
van het toestel.
• Start je pas in de derde graad in onze school, dan wordt de huurperiode 22 maanden. Ook
dan word je eigenaar van het toestel na afloop van de afbetaling.
De dienstverlening en garantieperiode zijn identiek voor elke vorm van afbetaling.
Dankzij de Digisprong krijg je maximaal tot € 300 cashback, in schijven van 150 euro per schooljaar
tot juni 2024. Volledige informatie vindt u in de laptopbrochure op onze website.
Bij het plaatsen van de bestelling wordt er gevraagd naar je smartschoolnummer. Jouw
smartschoolnummer wordt de gebruikersnaam van de leerling. Smartschoolnummer niet gekend?
Contacteer ons via laptops@sintguido.be

Leermiddel
De aankoop/huur verloopt via onze externe partner: Leermiddel BVBA Via de website
byod.sintguido.be breng je alle administratie en financiële formaliteiten in orde. Je hebt de keuze uit
een éénmalige aankoop via de webshop of een maandelijkse betaling (huurovereenkomst).
Nadat de bestelling geplaatst is, zal de laptop via de school overhandigd worden aan de leerling.

Kostprijs
Eenmalige aankoop
•
•

Koop je het toestel aan dan betaal je éénmalig 649 euro
Elk jaar bij de afrekening van de schoolfactuur ontvang je een cacheback van 150 euro. Dit
gedurende tot en met schooljaar 2023-2024. Concrete info vindt u in de laptopbrochure op
onze website.

Huurcontract (na afloop ben je wel eigenaar)
leerlingen die starten in het 3de of 4de jaar
•
•
•
•
•

Maandelijkse betaling (huurovereenkomst) 34 maanden
De huurwaarborg bedraagt €126.
34 maandelijkse betalingen per domiciliering van €21.
de laatste 6 maanden betaal je niets meer maar wordt de waarborg opgebruikt.
Elk jaar bij de afrekening van de schoolfactuur ontvang je een cacheback van 150 euro. Dit
tot en met schooljaar 2023-2024.

leerlingen die starten in het 5de jaar
•
•
•
•
•

Maandelijkse betaling (huurovereenkomst) 22 maanden
De huurwaarborg bedraagt €192.
22 betalingen via een domiciliëring van €32.
de laatste 6 maanden betaal je niets meer maar wordt de waarborg opgebruikt.
Elk jaar bij de afrekening van de schoolfactuur ontvang je een cacheback van 150 euro. Dit
tot en met schooljaar 2023-2024.

Hetzelfde toestel in de hele school
De school kiest bewust voor een uniform toestel voor alle leerlingen. Om die reden staan we
leerlingen niet toe een laptop van thuis te gebruiken. Onze visie vind je in de laptopbrochure op
onze website : http://byod.sintguido.be

Het toestel
LENOVO Thinkpad L15 Gen 2
15,6” FHD NT Anti-glare
Windows 10 Pro EDU. Academic
AMD Ryzen 3 PRO 5450U
AMD Radeon Integrated Graphics
8GB DDR-3200 SODIMM
256 GB M.2 2280 NVMe TLC OP
Wi-Fi 2x2 + Bluetooth
3Cell 45Wh Battery
65W USB-C PCC 3PIN BK EU Adapter
1,98 kg
2 USB 3.2 Gen 1
2 USB 3.2 Type-C™ Gen 2
1 HDMI 2.0
1 Micro-SD
1 Gigabit Ethernet (RJ-45)
1 headphone/microphone combo
1 side docking connector
720p HD camera
Azerty klavier
Een beschermhoes met schokabsorberende rubber en
speciale schuimlagen die je laptop tegen harde stoten en
valpartijen beschermen.

