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laptop reeks HP URS19  & URS20 
 

 
 
Procedure laptop bij het voortijdig verlaten van de school  
 
Geachte heer/mevrouw 
 
U besloot in overleg met onze directie, leerlingenbegeleiding en leerkrachten om de schoolcarrière van uw 
zoon of dochter op een andere school voort te zetten. We willen u vooreerst bedanken voor het 
vertrouwen dat u de voorbije jaren aan onze school gaf en wensen uw zoon of dochter een heel mooie 
toekomst toe. 
 
Voor uw zoon of dochter ging u een huur- of koopcontract aan voor een laptop via de firma Leermiddel.  
 
Indien u de laptop meteen kocht, dient u verder niets te ondernemen. Het volledige onderhoudscontract 
zoals voorzien in het aankoopcontract (gedurende drie jaar) blijft onverminderd gelden. 
 
Indien u voor huur koos, willen we met deze brief nog even de mogelijkheden samenvatten voor de 
verdere afhandeling van het contract (voor een uitgebreide versie verwijzen we u naar het afgesloten 
contract artikel 5): 
 
1 ofwel koopt u de laptop over tegen de resterende huurprijs (een afrondend factuur zal opgemaakt 

worden door de firma Leermiddel).  

2 ofwel levert u de laptop in bij de school (op het laptopbureau). Vanaf het begin van de volgende 
maand zal de domiciliëring dan stopgezet worden. U dient dan wel rekening te houden met een 
verbrekingsvergoeding. De berekening is als volgt: 

 - URS19: 75 EUR verbrekingsvergoeding, u krijgt 33 EUR teruggestort (waarborg 108 EUR in min) 
- URS20: 100 EUR verbrekingsvergoeding, u krijgt 8 EUR teruggestort (waarborg 108 EUR in min) 
(eventueel wordt dit bedrag nog wel aangezuiverd met achterstallige betalingen) 

 
U dient de firma Leermiddel over uw keuze te verwittigen via info@leermiddel.be, zodat het contract op 
een correcte wijze stopgezet wordt. Zet de school via laptops@campussintursula.be even mee in CC, zodat 
wij alles mee kunnen opvolgen (vermeldt de identiteit van de huurder en leerling, de huidige klas, alsook 
het serienummer van het toestel).  

 
Indien u voor optie 1 kiest (of de laptop aangekocht heeft) kan u bij problemen rechtstreeks contact 
opnemen met onze partner Leermiddel (015 704186 of info@leermiddel.be), het volledige servicepakket 
blijft immers gelden. Tevens mag u nog steeds de laptop aan ons laptopbureau bezorgen, wij zorgen dan 
zelf voor de verdere opvolging en nemen contact op met de firma Leermiddel. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Tom Van Hoof    Youri Hemeleers en Manuel Borowski 
Coördinator laptopproject  ICT-coördinatoren 
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