Op het Hondsrug College wordt de iPad ingezet als leermiddel. Digitale boeken en online lesmethodes worden
via de iPad aangeboden. Een iPad is hierdoor in veel lessen onmisbaar en zodoende verplicht voor het volgen
van een opleiding aan het Hondsrug College. Hieronder wordt kort uitgelegd wat de mogelijkheden zijn en hoe u
de iPad kan bestellen.

iPad aanschaffen
Het Hondsrug College biedt in samenwerking met Amac Apple PremiumReseller de mogelijkheid om voordelig
een iPad Air 2 64GB aan te schaffen. Amac geeft u standaard 3 jaar garantie op de iPad. Het aanschaffen van
deze iPad kan via een speciaal voor u ingerichte webshop, hierin zijn onderstaande opties beschikbaar. Een iPad
die u bestelt via deze website wordt uitgeleverd door Amac als een “beheerde” iPad*.
* Informatie over de beheerde iPad is te downloaden op de website
Koop
Hiermee koop je een iPad Air 2 64GB inclusief beschermhoes via het Hondsrug College met een Amac korting
van 15% en een extra bijdrage à € 90,- van het Hondsrug College. Het totale aankoopbedrag wordt direct (online)
afgerekend. Betalen kan middels iDEAL.
-

Direct online afrekenen.
Levering op het Hondsrug College.
Je gaat akkoord met de geldende gebruiksvoorwaarden en verplichtingen**.
Schade kan volgens de schadevoorwaarden** afgehandeld worden door het Hondsrug College.
Bij het afbreken van de opleiding binnen 1 jaar zal de Hondsrug-bijdrage terugbetaald moeten worden.

Koop op afbetaling
Hiermee koop je een iPad Air 2 64GB inclusief beschermhoes via het Hondsrug College met een Amac korting
van 15% en een extra bijdrage à € 90,- van het Hondsrug College. Het totale aankoopbedrag wordt, afhankelijk
van de gekozen opleiding en het instroomjaar, over meerdere jaren gespreid betaald.
-

Eerste aanbetaling à €108,13 direct (online) afrekenen.
Levering op het Hondsrug College.
Je gaat akkoord met een betalingsverplichting** aan het Hondsrug College.
Je gaat akkoord met de geldende gebruiksvoorwaarden en verplichtingen*.
Schade kan volgens de schadevoorwaarden** afgehandeld worden door het Hondsrug College.
Bij het vroegtijdig afbreken van de opleiding zullen de openstaande posten direct afgerekend moeten
worden.
Bij het afbreken van de opleiding binnen 1 jaar zal de Hondsrug-bijdrage terugbetaald moeten worden.

** Voorwaarden koop en koop op afbetaling zijn te downloaden op de website
Hoe kan ik bestellen?
1.
2.

Ga naar de website van Amac: www.a-mac.nl/hondsrugcollege
Log in met de volgende gegevens, waarbij u het leerlingnummer en de geboortedatum vervangt door die
van uw zoon of dochter:
E-mailadres: leerlingnummer@hondsrugcollege.nl
Wachtwoord: geboortedatum leerling (dd-mm-jjjj, dus inclusief de streepjes)

3.
4.
5.

Na het inloggen kunt u op de webshop (nogmaals) alle informatie lezen die relevant is om een keuze te
maken.
Nadat u uw keuze bepaald heeft, klikt u op de knop “Bestellen” en volgt u de aangegeven stappen.
In de laatste stap kunt u het gewenste e-mailadres opgeven waarmee Amac u op de hoogte zal houden
van de voortgang van de bestelling.

Plaats uw bestelling uiterlijk op 30 juli tijdige levering is dan gegarandeerd.

Ik heb al een iPad!
Het is ook mogelijk om gebruik te maken van een eigen iPad. Uiteraard moet deze aan bepaalde specificaties en
voorwaarden voldoen om de les goed te kunnen volgen.
-

Je iPad voldoet aan de minimale specificaties (iPad Air 32GB)
Je levert je iPad in week 34 (22 t/m 26 augustus) in bij Afdeling ICT voor herinstallatie.

-

Je gaat akkoord met voorwaarden uit de iPad Beheerovereenkomst***.
Je bent zelf verantwoordelijk voor schadeafhandeling.

Ga je een eigen iPad gebruiken, laat dit dan tijdig (voor 30 juli 2016) weten door een mail te sturen naar
ipad@hondsrugcollege.nl.
*** De iPad Beheerovereenkomst is te downloaden op de website..

Vragen?
Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de afdeling ICT van het Hondsrug College.
E-mail:
Telefoon:

ipad@hondsrugcollege.nl
0591 657979

