
Beste student,

Je bent vanaf nu een student aan de start van een boeiende, nieuwe studie! Misschien denk je hierbij ook 
aan een nieuwe laptop? We helpen je graag! Bij de start van elk academiejaar zorgt CampusShop voor een 
stevige laptoppromotie.

CampusShop: de beste laptopdeals voor studenten
CampusShop biedt al meer dan 15 jaar scherpe laptopaanbiedingen speciaal voor studenten en 
werkt samen met meer dan 200 onderwijsinstellingen in België en Nederland. CampusShop heeft de 
laptops geselecteerd die het beste bij jouw studie passen. Deze HP, Lenovo en Asus laptops zijn aan 
studentenprijzen, met een garantie op zorgeloos leren!

Gratis Snelle Studenten Service t.w.v. € 89: méér dan een garantie
Je nieuwe laptop combineert kracht en betrouwbaarheid met een betaalbare prijs. Loopt er
toch iets mis met je computer? Geen probleem, want voor elke laptop bieden we gratis ‘Snelle
Studenten Service’ t.w.v. € 89 aan. Als je laptop defect is, wordt deze bij je thuis of op kot opgehaald. 
Na maximaal 5 werkdagen krijg je dan je laptop hersteld terug. Als de herstelling toch langer duurt, 
krijg je een leenlaptop waarmee je zonder zorgen verder kan werken tot wanneer je eigen laptop is 
hersteld. Tegen meerprijs kun je kiezen voor uitgebreidere garanties, tot aan service aan huis! Ook kun je 
voordeling een verzekering afsluiten tegen schade en diefstal.

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

Bestellen?
Ga snel naar CAMPUSSHOP.BE en kijk welke laptops CampusShop heeft geselecteerd voor jouw studie. 
Bestel snel om er zeker van te zijn dat je voor de start van het nieuwe academiejaar je laptop in huis hebt.
 
Met vriendelijke groet, 

Alex van Hardeveld
CampusShop.be



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 onderwijsinstellingen in Nederland en België. 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, laptoptassen en rekenmachines.

Geen gedoe!
Je opleiding wacht niet. Dus mocht jouw laptop het laten afweten, dan wil je direct verder. 
Dat kan met Snelle Studenten Service. CampusShop zorgt dan voor een snelle reparatie. 
Lukt dat niet binnen 5 dagen, dan krijg je gewoon een leenlaptop. Geen gedoe, veel 
gemak. Snelle Studenten Service t.w.v. € 89,- is bij aanschaf van een Windows laptop 
helemaal gratis! Wil je binnen één werkdag een leenlaptop bij een defect? Kies dan voor 
Premium Studenten Service met een duur van 2 of 3 jaar.

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

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

Met vriendelijke groet,

Alex van Hardeveld
CampusShop.nl


