
 
 

Bestelgegevens  Chromebook 
 
Aan de ouder(s) / verzorger(s) van en 

 
 

 

 

 

Klas      

Leerlingnummer    

Voucher (kortingscode)  

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

Om goed te kunnen starten is het van belang dat uw kind een device heeft meteen bij het begin 

van het schooljaar. Deze worden in vrijwel alle lessen gebruikt. Uw kind staat ingeschreven op het 

Mundus College en zoals we eerder hebben aangegeven, hoort de aanschaf van een device hierbij.  

Een Chromebook is het beste device voor onze school: ze hebben alle functies die nodig zijn, ze 
zijn heel stevig en verbruiken weinig stroom zodat je tijdens de schooldag de accu niet hoeft op te 
laden… tot aan je eindexamen. Wij geven als school € 100,- korting een HP Chromebook 14. 
Hiermee hebben wij goede ervaringen. 

U kunt de Chromebook op de volgende manier bestellen: 

1. Ga naar mundus.studywise.nl 

2. Er zijn 2 mogelijkheden:  

• U betaalt in 1 keer: de kosten bedragen dan inclusief de korting € 238,95 euro. U 

krijgt dan de Chromebook inclusief sleeve en 2 jaar fabrieksgarantie (u kunt ook 

kiezen voor meer jaren garantie, inclusief schadevergoeding als de computer kapot 

valt: dan betaalt u ook meer) 

• U betaalt in 36 maanden: de kosten bedragen, inclusief de korting, € 10,68 euro 

per maand. U krijgt dan de Chromebook inclusief sleeve en 3 jaar garantie + 

schadevergoeding voor als de computer kapot valt 

 

Let op: vergeet niet in het winkelmandje, 

helemaal onderaan de bestelling, de 

persoonlijk vouchercode (zie hierboven) in te 

vullen. Dan pas ziet u het goede eindbedrag zoals hierboven vermeld, in uw beeld. Dat is het 

bedrag dat u uiteindelijk betaalt. 

Mocht het in de vakantie toch niet lukken om een device te kopen of een Chromebook te bestellen 

dan is er donderdag 20 augustus voor of na het startgesprek met de mentor de mogelijkheid om 

ondersteuning te krijgen bij de bestelling. Er is dan ook voorlichting over subsidiemogelijkheden 

van de gemeente. 

Succes met het bestellen en alvast een fijne zomervakantie! 

Team Mundus 


