
Chromebooks op het Mundus 
• Het chromebook is onmisbaar voor het goed volgen van het 

onderwijs 
 
• Elke leerling schaft zelf zijn of haar  
   chromebook aan, het Mundus betaalt €100,-  
   mee 
 
• Het chromebook kan online besteld worden  
 
• U kunt kiezen voor betalen in 1 keer of in maandelijkse termijnen 

 
 
 



De webshop espritscholen.studywise.nl 

Gemakkelijk online bestellen 

Hechromebook wordt thuis 
afgeleverd en is uw eigendom 

Standaard 3 jaar garantie en 
verzekering voor schade (2x) 

 
Uitstekende klantenservice 



HP Chromebook 11 non-touch 

• Valbestendig 

• Stevige scharnieren en 

behuizing 

• Lange levens- en accuduur 

• Integratie met Wi-Fi op 

school 

• Licht van gewicht 

Presentator
Presentatienotities
Indien u niet kiest voor het gebruik van een eigen iPad of die van school, kunt u een iPad op onze webshop bestellen via iDeal of gespreide betaling. Op de webshop vind je de nieuwste iPad 2018 die net gelanceerd is.



Betaalmogelijkheden 

Online betalen via jouw eigen bank of via 
bankoverschrijving 

€100,- wordt door het Mundus betaald 

U betaalt 1 x keer 294 euro*     

Of gespreid betalen  

U betaalt 36 x 9,19* euro per maand 

* Prijzen zijn inclusief chromebook, beschermhoes en verzekering tegen schade (55 euro eigen risico per melding) 



Chromebooks op het Mundus 

U ontvangt binnenkort thuis een brief met: 
• een kortingscode twv €100,- 
• een korte instructie 
 
Bestel het Chromebook zo snel mogelijk, zodat uw kind deze aan het 
begin van het nieuwe schooljaar in bezit heeft 
 
Extra ondersteuning nodig bij het bestellen?  
• Maak een afspraak via school: 020 5854854 
 
 



Het bestelproces 

Ga naar shop.studywise.nl 

en log in met 

shop.studywise.nl/ mundus  

 

Van school heb je een vouchercode ontvangen! 
Vul deze in bij het winkelmandje 

Bestel jouw Chromebook, 

hoes en het garantiepakket.  

Alle bestellingen worden  in  

week 36 

(3 tot en met 7 september) 

thuis bij je  afgeleverd. 



Chromebooks op het Mundus 

Gratis laptop via de Gemeente Amsterdam? 
 
• De Gemeente Amsterdam helpt ouders met een laag inkomen.  
• Check (voor je bestelt) op de site van de Gemeente Amsterdam of je 

in aanmerking komt voor een gratis Chromebook (laptop). 
 
    www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans 

http://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans
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