
 
Betreft: aanbod laptop via Boekloos  
 
 
Beste ouders/verzorgers en leerlingen,  
  
Op !mpulse Kollum worden in principe alle benodigde lesmaterialen gratis beschikbaar gesteld aan 
onze leerlingen. Leerlingen maken gebruik van lesboeken en digitaal lesmateriaal dat door de 
school betaald wordt. Ook kan iedere leerling gebruik maken van de op school aanwezige WIFI-
verbinding en ontvangt iedere leerling van ons aan de start van het schooljaar een Microsoft 365- 
pakket met o.a. Word, Excel en Powerpoint bij het OVO Fryslân Noord-account.  
  
Wij vragen al onze leerlingen een eigen device (zoals een laptop of tablet) mee te nemen naar 
school voor de verwerking van de lesstof. Dit gebeurt voornamelijk middels het door de school 
beschikbaar gestelde Microsoft 365-pakket en het internet. We stellen geen andere (hoge eisen) 
aan de aard van dit device.  
  
Voor leerlingen biedt Piter Jelles de mogelijkheid tot de aanschaf van een laptop. Mag wel, hoeft 
niet. Je kunt natuurlijk ook een ander eigen device meenemen.  
   
In de brief hieronder volgt informatie over de optie die Piter Jelles hiertoe biedt.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Namens de afdeling ICT, 
 
Bea Kroeze 
 
--------------------------------------- 
  
Leeuwarden, 1 juli 2021 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Met deze brief willen wij u informeren over de mogelijkheid om een HP ProBook X360 G5 aan te 
schaffen voor uw zoon of dochter.  
 
Ons aanbod:  

De laptop, speciaal ontworpen voor het onderwijs, is voorzien van: 
• Lange accuduur 
• Touchscreen 
• Rubberen stootrand 
• Vochtbestendig toetsenbord en mousepad  
• De juiste kaart voor stabiele en snelle wifi  
• Windows 10 Pro 
• Inclusief always-on-case voor bescherming 

 
*De overige specificaties laptop vindt u onderaan deze brief. 
 
iService regeling 
Bij dit aanbod zit ook een gratis deelname aan onze iService regeling. 
Deze regeling komt u tegemoet in de kosten bij schade aan de laptop én draagt zorg voor reparatie 
of vervanging. Hier zijn wel voorwaarden op van toepassing. 
De iService regeling geldt tot 3 jaar na aanschaf van de laptop.  
Bij (total loss) schade, verlies of diefstal geldt er een eigen risico.  
Meer informatie en de voorwaarden hiervan vindt u onderaan deze brief. 



HP ProBook x360 G5 + always-on cover + deelname iService  
kunnen we u aanbieden voor: 
 

  
 
Voorwaarden bij huur: 

• Huurder betaald €50,- euro aan borg (geldt niet bij koop) 
• Optie tot koop bij einde looptijd (=borg) 
• Betaling bij huur via automatische incasso 
• Bij huur geen BKR-registratie van toepassing 

 
Per leerling kan er 1 laptop worden besteld.  
 
 
Aanschaf van de laptop  
Als u gebruik wilt maken van ons aanbod kunt u de laptop bestellen via de webshop van onze 
leverancier Boekloos. 
 
Bestellen gaat snel en simpel: 
    

1. Ga naar:    https://impulsekollum-boekloos.ccvshop.nl  
en vul de inloggegevens in: 
Gebruikersnaam:  Boekloos-impulse 
Wachtwoord:   KOL2021-2022 

2. Kies de gewenste laptop 

3. Kies voor huren of kopen 

4. Vul alle persoonsgegevens in, OOK het leerlingnummer en de klas. 

5. Kies de gewenste betaaloptie  

6. U ontvangt een bestelbevestiging per e-mail 
Bestel uiterlijk voor 06-08-2021 zodat u zeker bent van levering in de eerste schoolweek. Voor bestellingen na 06-08-2021 
worden extra administratie- en handelingskosten van €19,95 in rekening gebracht. 
Voor vragen over het bestelproces kunt u contact opnemen met: 088-7077 895 
 
Er blijft enig voorbehoud met betrekking tot de datum van levering (op school). HP Nederland en leverancier Boekloos geven 
aan dat alles er nu goed uit ziet maar kunnen gezien de huidige omstandigheden (wereldwijd) in de markt het niet zeker 
stellen. De laptop wordt geleverd, dat is zeker, maar het zou iets later kunnen worden dan gepland. 
 
Stichting Leergeld 
Indien u bekend bent bij Stichting Leergeld vragen wij u niet te bestellen via de webshop maar 
contact op te nemen met Leergeld op mailadres info@leergeldleeuwarden.nl en te vragen naar de 
mogelijkheden. 
 
Levering op school 
De laptop wordt door de leverancier op school afgeleverd. In de eerste schoolweek na de 
schoolvakantie worden de laptops overhandigd en klassikaal ingesteld voor het eerste gebruik om 
een vlotte start te kunnen maken aan het begin van het schooljaar.  
 
Schade aanmelden 
De schade- en garantieafhandeling vindt plaats via Bereikbaar.nu te Heerenveen. Via hun 
schadeportaal kunt u zelf de laptop aanmelden voor reparatie, garantie, verlies of diefstal.  
Meer informatie hierover vindt u in het iService reglement. 
 
Vragen? 
Heeft u vragen over dit aanbod, dan kunt u contact opnemen met onze school.  
Voor vragen over het bestelproces kunt u terecht op de website van de leverancier Boekloos of 
hierboven genoemd telefoonnummer. 
 
 
 



HP ProBook X360 11 G5 EE 
 
X360 ontworpen voor onderwijsinstellingen en flexibel naar elke leerstijl toe 
Leer flexibel met de HP ProBook x360 11 G5 Education Edition die zowel 360 graden 
gedraaid kan worden maar ook gevouwen zodat elke leerling kan leren zoals hij dat 
prettig vindt op school en thuis. De leerlingen leren op verschillende manieren: door te 
typen, aan te raken, te schrijven, vast te leggen, te tekenen en te lezen op één flexibel 
apparaat. 

De x360 wordt geleverd inclusief een zwarte always-on-case. 

 

 

Specificaties 

• Intel® Pentium® Silver N5030 (4 MB cache, 4 cores) 
• Intel® UHD Graphics 605 Intel®  
• 8 Gb Memory 
• 128 Gb Solid State Drive 
• 720p HD-camera (voorzijde) 
• 5-MP camera (achterzijde) 
• Clickpad met multi-touch bewegingsondersteuning 
• Touchscreen 
• Helderheid 220 nits 
• Scherm 29,46 cm (11,6 inch) wled-backlit HD SVA-touchscreen (1366 x 768) 
• Draadloze technologie 
• Intel® dual-band Wireless-AC 9560 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® en Bluetooth® 
• HD-audio, twee speakers 
• Poorten en connectoren:  

o 2 USB 3.1   
o 1 USB Type-C™ (dataoverdracht, stroomvoorziening)  
o 1 HDMI 2.0a  
o 1 RJ-45; 1 
o hoofdtelefoon/microfoon-combo  
o 1 netvoeding 

• HP Long Life Batterij 3-cels, 48-Wh lithium-ion 
• Accuduur batterij tot 16 uur en 30 minuten 
• Afmetingen 30 x 20,53 x 2,12 cm 
• Gewicht 1,43 kg 



 
iService Reglement OVO Fryslân-Noord 
 
Het iService reglement is vastgesteld door:  
 
Stichting OVO Fryslân-Noord,  
 
Overwegende dat: 
Het iService reglement ertoe strekt om, ten aanzien van de HP Probook X360 11 EE G5 laptop, met 
toebehoren voor zover aangeschaft via Boekloos/Buyitdirect het doorlopend gebruik van de laptop 
met toebehoren binnen een vastgesteld kader te garanderen. 
 
Het iService reglement dekt schade aan de laptop door zorg te dragen voor reparatie of vervanging 
tegen de volgende voorwaarden:  
 
Artikel 1 (inleidende bepalingen) 
1.1 De ouder/verzorger neemt door bestelling via hiervoor geopende webshop deel aan het 

iService reglement; 
1.2 De ouder neemt zonder additionele kosten deel aan het iService reglement; 
1.3 De ouder heeft overeenkomstig de navolgende artikelen aanspraken jegens OVO Fryslân-

Noord voor de duur van 36 maanden volgend op de aankoopdatum. 
 
Artikel 2 (schadebegrip) 
2.1 De term ‘schade’ in de zin van het Reglement iService reglement, omvat al het ver-

mogensrechtelijk nadeel aan de Laptop dan wel de toebehoren ten gevolge van verlies, 
diefstal of waardevermindering. Kwalificeert (vermogensrechtelijk) nadeel niet als zodanig dan 
valt het nadeel buiten de reikwijdte van het iService reglement.   

 
Artikel 3 (dekkingsreikwijdte) 
3.1 De plaats waar schade is veroorzaakt is voor aanspraken jegens OVO Fryslân-Noord niet 

relevant; 
3.2 Wordt schade gedekt door de productgarantie dan verloopt de afwikkeling onverminderd via 

het schadeherstel bedrijf aangewezen door OVO Fryslân-Noord; 
3.3 Buiten de dekking van het iService reglement valt, bij wijze van algemene exoneratie, schade: 
 - wegens verlies, door eigen toedoen, van software of databestanden; 

- wegens verlies van software of data in het kader van vervanging of reparatie;  
- ten gevolge van software en/of instellingen van de laptop, waaronder het 

besturingssysteem;  
-  ten gevolge van ouderdom en/of slijtage;  
- ten gevolge van slijtage van de accu (vanaf 500 laadcycli) 

 - ten gevolge van ongeoorloofde aanpassingen; 
 - ten gevolge van ander dan normaal gebruik; 
 - ten gevolge van onjuist gebruik gelet op de omgevingsfactoren; 
 - ten gevolge van voorzienbare schade; 
 - ten gevolge van transport anders dan als handbagage; 
 - ten gevolge van opzet of bewuste roekeloosheid; 
 - ten gevolge van randapparatuur; 

-   ten gevolge van het niet gebruiken van de verplicht te gebruiken beschermhoes  
- ten gevolge van het gebruik van een beschadigde, niet deugdelijk beschermende 

beschermhoes. 
-  ten gevolge van handelen in strijd met de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant; 
- ten gevolge van handelen in strijd met de onderhoudsvoorschriften van de fabrikant; 

 - ten gevolge van handelen in strijd met het Reglement iService; 
 - die normaal gebruik niet verhindert (cosmetische schade); 

- die door gebruikelijke voorzorgsmaatregelen redelijkerwijs voorkomen had moeten 
worden; 

 - die is veroorzaakt door een ander dan de ouder/verzorger dan wel de leerling;  
- die is veroorzaakt tijdens het in andere feitelijke macht zijn dan die van 

ouder/verzorger dan wel de leerling; 
- die, indachtig de voorgaande bepalingen, redelijkerwijs niet voor rekening van OVO 

Fryslân-Noord behoort te komen. 



 
3.4 Buiten de dekking van het iService reglement vallen verzendkosten voor reparatie dan wel 

vervanging; 
3.5 Buiten de dekking van het iService reglement valt de vervanging van een niet deugdelijke 

en/of beschadigde beschermhoes. Vervanging dient te allen tijde plaats te vinden door een 
beschermhoes van hetzelfde type/model om in aanmerking te blijven komen voor dekking 
door het iService reglement. 

3.6 Ondanks dekking door het iService reglement blijft reparatie dan wel vervanging achterwege 
indien: 
-  informatieverschaffing ten aanzien van de schade en haar oorzaak uitblijft; 
- meer algemeen, de medewerking aan een adequate afwikkeling van de schade 

uitblijft; 
 - informatieverschaffing ten aanzien van de Laptop en de toebehoren uitblijft; 

- meer specifiek, het serienummer is verwijderd, gewijzigd of onleesbaar is gemaakt. 
- er geen aankoopbewijs (nota) kan worden overlegd wanneer hierom gevraagd wordt 

bij de garantie of schade afhandeling. 
 
Artikel 4 (reparatie) 
4.1 Ingeval van schade wegens waardevermindering wordt daarvan door de ouder/verzorger dan 

wel de leerling in opdracht van de ouder/verzorger onverwijld melding gemaakt bij het door 
OVO Fryslân-Noord aangewezen schadeherstel bedrijf. 

4.2 De door OVO Fryslân-Noord aangewezen onafhankelijke deskundige stelt vast of de schade 
gelet op het Reglement iService reglement onder de dekking van het iService reglement kan 
worden gebracht;  

4.3 De door OVO Fryslân-Noord aangewezen onafhankelijke deskundige stelt vast of de schade, 
wanneer deze onder de dekking van het iService reglement kan worden gebracht, voor 
reparatie in aanmerking komt dan wel dat er sprake is van zodanige waardevermindering dat 
vervanging aangeraden is. 

 
Artikel 5 (vervanging wegens diefstal) 
5.1 Ingeval van schade wegens diefstal wordt daarvan door de ouder/verzorger onverwijld 

melding gemaakt bij het door OVO Fryslân-Noord aangewezen schadeherstel bedrijf; 
5.2 Ingeval van schade wegens diefstal is de ouder/verzorger gehouden om binnen 36 uur nadat 

de diefstal is ontdekt daarvan aangifte te doen bij de Politie op straffe van verval van 
aanspraken uit het iService reglement. OVO Fryslân-Noord is gerechtigd om overlegging van 
een afschrift van de aangifte of anderszins bewijsstukken te verlangen teneinde naleving van 
deze voorwaarde te controleren; 

5.3 Onverminderd de algemene exoneraties valt buiten de dekking van het iService reglement, bij 
wijze van bijzondere exoneratie, schade: 

 - wegens diefstal van accessoires; 
 - wegens diefstal uit een voertuig; 
 - wegens diefstal na het onbeheerd achterlaten in de openbare ruimte. 
 - wegens diefstal in het buitenland 
5.4 Het door OVO Fryslân-Noord aangewezen schadeherstel bedrijf stelt, zo nodig na intern 

overleg met OVO Fryslân-Noord, vast of de schade gelet op het Reglement iService 
reglement onder de dekking van het iService reglement kan worden gebracht;  

5.5 Ingeval de schade onder de dekking kan worden gebracht, draagt OVO Fryslân-Noord zorg 
voor vervanging van hetgeen door diefstal werd ontnomen. Vervanging door ten minste een, 
gelet op de kwaliteit, functionaliteit en ouderdom, gelijkwaardig product.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Artikel 6 (vervanging wegens verlies) 
6.1 Ingeval van schade wegens verlies wordt daarvan door de ouder/verzorger onverwijld melding 

gemaakt bij het door OVO Fryslân-Noord aangewezen schadeherstel bedrijf; 
6.2 Onverminderd de algemene exoneraties valt buiten de dekking van het iService reglement, bij 

wijze van bijzondere exoneratie, schade: 
 - wegens onverklaarbaar verlies; 
 - wegens verlies van accessoires. 
6.3 Het door OVO Fryslân-Noord aangewezen schadeherstel bedrijf stelt, zo nodig na intern 

overleg met OVO Fryslân-Noord, vast of de schade wegens verlies, gelet op het Reglement 
iService reglement, onder de dekking van het iService reglement kan worden gebracht;;  

6.4 Ingeval de schade wegens verlies onder de dekking kan worden gebracht, draagt OVO 
Fryslân-Noord zorg voor vervanging van hetgeen door diefstal werd ontnomen. Vervanging 
door ten minste een, gelet op de kwaliteit, functionaliteit en ouderdom, gelijkwaardig product. 

 
Artikel 7 (eigen risico) 
7.1 Behoudens het geval waarin aanspraak kan worden gemaakt op de productgarantie, wordt de 

ouder/verzorger ter zake van reparatie dan wel vervanging een eigen risico verschuldigd; 
 
7.2 De eigen bijdrage beloopt ingeval van schade wegens waardevermindering, bij: 

- eerste schade,    50% van de reparatiekosten,  
tot een maximum van € 150,00   

 
- tweede schade,   75% van de reparatiekosten, 

tot een maximum van € 250,00 
 

- derde en volgende schade,  100% van de reparatiekosten. 
 
7.3 De eigen bijdrage beloopt ingeval van total loss schade, diefstal of verlies, bij 
 - eerste schade    € 225,00 

- tweede schade   € 325,00 
- derde en volgende schade  nieuwprijs 

7.4 Van total loss (totaal verlies) is sprake wanneer de Laptop na een schade  
 economisch gezien niet meer gerepareerd kan worden. Van economisch total loss is  
  sprake als de herstelkosten van de Laptop meer dan 2/3 van de economische   
  waarde  van de Laptop voor schade bedragen. De economische waarde betreft de  
 boekwaarde op moment van schade. De boekwaarde wordt bepaald door de normale  
 aankoopprijs te verminderen met de afschrijvingstermijnen, waarbij wordt uitgegaan  
 van een economische levensduur van de laptop van 36 kalendermaanden. 
 
Artikel 8 (Wijze van aanbieden ingeval van schade)  
8.1 Conform artikel 4 wordt door de ouder/verzorger ingeval van schade onverwijld daarvan 

melding gemaakt bij het daarvoor beschikbaar gestelde schade portaal van Bereikbaar.nu te 
Heerenveen:  

 

https://ovofn.reparatie.bereikbaar.nu/ 
 

8.2 De ouder/verzorger verzorgd zelf de aanmelding van het apparaat via de beschikbaar 
gestelde website bij het door OVO Fryslân-Noord toegewezen schadeherstel bedrijf. 
(Bereikbaar.nu te Heerenveen)  

8.3 Ingeval de leerling zelf melding maakt van schade bij het door OVO Fryslân-Noord 
aangewezen  schadeherstel bedrijf wordt ervan uitgegaan dat de leerling handelt in naam van 
de ouder/verzorger en wordt ervan uitgegaan dat de ouder/verzorger voor het aanbieden ter 
reparatie toestemming heeft gegeven aan de leerling en akkoord gaat met het gestelde onder 
artikel 7 (eigen risico); 

8.4  De ouder/verzorger ontvangt voor aanvang van de reparatie een prijsopgave. Na akkoord en 
betaling van de factuur volgt het herstel van het apparaat.   

         De reparatiekosten dan wel bij vervanging de eigen bijdrage zijn conform het gestelde   
         onder artikel 7.2 (eigen bijdrage ingeval van schade) en 7.3 (eigen bijdrage ingeval  
          van total loss schade, diefstal of verlies);  



8.5 OVO Fryslân-Noord maakt daarbij gebruik van een onafhankelijk extern schadeherstel bedrijf, 
waarmee het een (goede) relatie heeft wat betreft prijsstelling, kwaliteit van onderdelen en 
kundig afhandelen van reparatie en garantiezaken. 

 
Artikel 9 (gebruiksvoorwaarden) 
Ouder/verzorger en leerling zijn gehouden tot, althans dienen zich voldoende in te spannen tot: 
 
9.1 het in een goede staat houden van de laptop met toebehoren; 
9.2 het in een representatieve staat houden van de laptop met toebehoren; 
9.3 het opgeladen hebben van de laptop voorafgaande aan de schooldag; 
9.4 het gebruik op een betamelijke wijze van de laptop met toebehoren; 
9.5 het regelmatig zorgdragen voor reservekopieën van software en databestanden; 
9.6 het onthouden van gebruik van de laptop met toebehoren waardoor het aanzien van OVO 

Fryslân-Noord wordt geschaad, daaronder in ieder geval: 
 - downloaden van illegale software; 
 - Het gebruik maken van schadelijke software. 
9.7 het voortdurend gebruik (is een verplichting) van de meegeleverde beschermhoes. 
 
Artikel 10 
In die gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist de stichting OVO Fryslân-Noord. 

 


