
Beste student,

Super dat je ervoor kiest om een ICT opleiding te gaan volgen. Tijdens deze opleiding heb je een laptop 
nodig die aan specifieke systeemeisen voldoet. CampusShop heeft samen met HP een exclusief aanbod 
gemaakt met laptops die voldoen aan de richtlijnen van jouw onderwijsinstelling. Bij de laptop ontvang je 
gratis Premium Studenten Service t.w.v. € 149,- en een bijpassende laptophoes, tas of rugzak! Je kunt deze 
laptops exclusief bij CampusShop bestellen.

CampusShop: de beste laptopdeals voor studenten
CampusShop biedt al bijna 20 jaar laptopaanbiedingen speciaal voor studenten en werkt samen met 
meer dan 200 onderwijsinstellingen in Nederland en België. Elk jaar selecteert CampusShop samen met 
jouw onderwijsinstelling de laptops die het beste bij jouw opleiding passen. Jaarlijks bestellen 20.000 
studenten hun laptop bij CampusShop.

Gratis Premium Studenten Service (t.w.v. € 149,-)
Mocht jouw laptop het laten afweten, dan wil je direct verder. Dat kan met Premium Studenten Service. 
CampusShop zorgt dan binnen één werkdag voor een leenlaptop. Jouw eigen laptop wordt in de 
tussentijd gerepareerd. Premium Studenten Service t.w.v. € 149,- is bij aanschaf van een nieuwe laptop 
helemaal gratis! Ook kun je je nieuwe laptop voordelig verzekeren tegen schade en diefstal

De voordelen voor jou
Een laptop die het beste aansluit bij jouw ICT opleiding Inclusief 3 jaar Premium Studenten Service t.w.v. 
€ 149, Gratis laptophoes, tas of rugzak naar keuze Voordelige verzekeringen tegen schade en diefstal 
Betalen in termijnen is mogelijk*

Bestellen?
Jouw nieuwe laptop bestel je snel en eenvoudig via CampusShop.nl. Selecteer eerst je onderwijsinstelling 
en studie. Kies daarna de laptop die het beste bij jou past. We raden je aan om vóór 31 juli te bestellen 
om er zeker van te zijn dat je je nieuwe laptop voor het begin van het nieuwe schooljaar in huis hebt. 
 
Veel succes met je opleiding! 

Alex van Hardeveld
CampusShop.nl 
 
* Indien er is gekozen voor een verzekering inclusief diefstaldekking.
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DE BESTE LAPTOPDEALS 
VOOR STUDENTEN!

*Prijzen zijn onder voorbehoud

Voor elke opleiding de juiste laptop, ga naar 
CampusShop.nl voor het complete aanbod

 t.w.v. € 149,-

GRATIS PREMIUM+
HP ProBook 450 G7
15,6 inch Full-HD beeldscherm
Intel® Core™ i5-10210U processor
16 GB werkgeheugen | 512 GB SSD 
NVIDIA® GeForce® MX130 - 2 GB

OOK VERKRIJGBAAR MET:
Intel® Core™ i7-10510U processor en 
NVIDIA® GeForce® MX250 - 2 GB 
voor 999,-*

€899,-*

INCL. GRATIS HOES, TAS OF RUGZAK


