
SNELLE
Snelle Studenten Service t.w.v. € 89,- is bij aanschaf 
van een Windows laptop helemaal gratis! 

CampusShop zorgt dan voor een snelle reparatie.  
Lukt dat niet binnen 5 dagen, dan krijg je gewoon een leenlaptop.

“Beste keuze” bij CampusShop, met Premium Studenten Service 
zit je nooit zonder een laptop. 

Wil je binnen één werkdag een leenlaptop bij een defect? Kies dan voor  
Premium Studenten Service. Je laptop wordt binnen 7 werkdagen gerepareerd.

Beste student,

Student zijn moet vooral voordelen hebben. Daarom biedt CampusShop al bijna 20 jaar scherpe 
laptopaanbiedingen speciaal voor studenten. CampusShop werkt samen met meer dan 200 onderwijs-
instellingen in België en Nederland. Jaarlijks bestellen 20.000 studenten hun laptop bij CampusShop.

De beste laptopdeals
CampusShop heeft een breed assortiment met de beste merken voor een superscherpe prijs.  
Elk jaar selecteert CampusShop samen met jouw onderwijsinstelling, de laptops die het beste bij  
jouw opleiding passen. Ook voor al je andere schoolspullen ben je bij CampusShop aan het juiste  
adres. Zo krijg je studentenkorting op onder andere tablets, software, laptopverzekeringen, laptop-
tassen en rekenmachines.

De voordelen voor jou
Laptops van A-merken mét studentenkorting
Geschikt voor jouw opleiding
Gratis Snelle Studenten Service t.w.v. € 89,-
Gratis thuisbezorgd

Nieuwsgierig?
De beste keuze maak je met de CampusShop laptop keuzegids of keuzehulp. Ga snel naar 
campusshop.be en kijk welke laptops wij samen met jouw onderwijsinstelling hebben geselecteerd.

Met vriendelijke groeten,

Team CampusShop

VOORKANT - MBO-HBO-WO - BE



ACHTERKANT - MBO-HBO-WO - BE - WINDOWS

DE BESTE LAPTOPDEALS 
VOOR STUDENTEN!

Digitaal onderwijs

Internetten, mailen

Tekstverwerken

  al vanaf   €319,-

+ GRATIS VERZENDING + GRATIS VERZENDING + GRATIS VERZENDING

 Inclusief GRATIS Snelle
 Studenten Service

Digitaal onderwijs

Eindeloos multitasken 

Hoge werksnelheid

Hoge werksnelheid

Video’s bewerken

Maken van 3D-modellen

  al vanaf   €599,-
 Inclusief GRATIS Snelle

 Studenten Service

  al vanaf   €979,-
 Inclusief GRATIS Snelle

 Studenten Service

INSTAP TOPPERS

+

t.w.v. € 89,-

ALLROUNDERS 

+

t.w.v. € 89,-

HIGH-END

+

t.w.v. € 89,-

GESCHIKT VOOR 
JOUW OPLEIDING

HOGE STUDENTEN-
KORTING

INCLUSIEF SNELLE 
STUDENTEN SERVICE

SCAN DE QR-CODE OF GA NAAR
WWW.CAMPUSSHOP.BESC
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