
HI, WIJ ZIJN 
BOEKLOOS 

EN HEBBEN EEN PASSENDE 
LAPTOP VOOR IEDERE 
LEERLING!

Technologie is niet meer weg te denken uit het onderwijs. Het zorgt onder andere voor kwalitatief 

modern onderwijs en een goede talentontwikkeling voor de leerling. Met Boekloos zijn de leerlingen 

verzekerd van een laptop die optimaal past bij het specifieke leerpad én de onderwijsinstelling verliest 

geen tijd aan het faciliteren van digitale leermiddelen. Een win-win situatie!

+ Bestel je laptop op de webshop
+ Direct kopen of maandelijks betalen
+ Uitlevering van laptops op school

BOEKLOOS.NL

Elke 3 of 4 jaar  
een nieuwe laptop! 

Aansluitend op jouw persoonlijke 
behoeften en volledig duurzaam 

dankzij ons circulair systeem.

Geen hoge kosten of zorgen 
met ons standaard 

all-in-one service pakket.

Reparatieservice inclusief 
vervangende noodlaptop 
om huiswerk achterstand 

te voorkomen.

 MEER WETEN? BOEKLOOS.NL

INCLUSIEF 
ONDERWIJS

CONTINUÏTEITS

GARANTIE

OOK VOOR JOU HEBBEN WE EENPASSENDE LAPTOP.

BOEKLOOS.NL



Boekloos is onderdeel van Buyitdirect

Kruisweg 661, 2132 NC Hoofddorp | info@boekloos.nl | +31 (0)88 7077 895

HP ProBook x360 11 G5 HP ProBook 430 G7 

LEERLINGEN KIEZEN EENVOUDIG 
MET ONZE MATCH TEST

Alles wat je van een goede laptop verwacht:

+ Stevige behuizing inclusief rubberen stootrand en degelijke scharnieren

+ Extra betrouwbaarheid door een vochtbestendig toetsenbord en mousepad

+ Een bijgeleverde always-on-case ter bescherming

+ Snelle, stabiele en optimale draadloze verbinding door middel van AC Wireless  

 en dubbele antennes in het beeldscherm

+ Batterij die beschikt over een long-life technologie en een lange accuduur

Service en garantie zoals het zou moeten zijn!

Wij geven verlengde fabrieksgarantie gedurende de looptijd en bieden onze reparatieservice aan 

inclusief een vervangende laptop. Alles gaat via onze eerstelijns servicedesk via de onderwijsinstelling 

of via Boekloos. Meldingen van storingen en defecten kun je makkelijk doorgeven via de serviceportal 

op www.boekloos.nl. 

Val, stoot of vochtschade is gedekt (onderdelen, arbeidsloon, transport/voorrijkosten) en de toedracht 

van de schade is niet relevant. Indien het schadebedrag hoger is dan de nieuw of restwaarde, zal er 

een nieuw product worden geleverd. Spareparts en reserve apparatuur worden gereserveerd en op 

voorraad gehouden (safetystock). Er geldt een eigen risico van € 50,00 per schade.

+ 11.6 inch touchscreen

+ Intel® Pentium® Silver N5030

+ 4GB geheugen

+ 128 GB SSD

+ Windows 10 Pro

+ Wi-Fi

+ Bluetooth 5.0

+ 13.3 inch HD AG SVA 220 HD (720p) 

+ Intel® Pentium® Gold 6405U Processor

+ 4GB geheugen

+ 128 GB SSD

+ Windows 10 Pro

+ Wi-Fi

+ BlueTooth 5.0


