
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestel gemakkelijk & snel jouw laptop op shop.studywise.nl 

In samenwerking met Studywise biedt het Gymnasium Celeanum leerlingen een gepast assortiment laptops 

aan. Tegen een lage prijs en met een uitstekende service helpt Studywise leerlingen van het Gymnasium 

Celeanum aan de juiste laptops die gebruikt mogen worden op school.  

 

Het assortiment 

Voor het studiejaar ’21-’22 is gekozen voor een tweetal laptops. Deze laptops komen uit de onderwijslijn van 

HP en Lenovo, wat betekent dat er rekening is gehouden met de stevigheid van de laptops. Ook bevatten 

beide laptops een goede accuduur, zodat deze met gemak een schooldag mee kan. Deze twee laptops zijn 

geschikt voor zowel het gebruik thuis, als het gebruik op school.  

 

 
 

 

 

 

 

https://shop.studywise.nl/product-categorie/ichthus-college-kampen/?shopref=ea31a9f0238bba59e53a7c054b51af05


 
 

Waarom kiezen voor Studywise? 

• Thuis afgeleverd, ook ’s avonds, tijdens vakanties en in het weekend.  

• Snelle gratis reparatieservice voor garantie- en schadegevallen. 

• Uitstekende telefonische en online klantenservice (088-828040, info@studywise.nl). 

• Makkelijk via de webshop bestellen. 

• Scherpe prijzen. 

 

Garantie- en schadepakketten 

Op alle laptops van Studywise krijg je standaard 2 jaar garantie met gratis een Pick-Up & Return service 

bij reparatie. De garantie valt uit te breiden naar 3 of 4 jaar met een optioneel schadepakket. 

• Geen transportkosten bij reparatie (Pick-Up & Return). 

• Garantiedekking bij storingen aan de hardware en software (besturingssysteem). 

• Schadedekking bij brand-, vloeistof-, val- en stootschade. 

• Meld je de reparatie aan vóór 15.00 uur? Dan wordt het apparaat nog dezelfde dag thuis opgehaald, 

en binnen 5 werkdagen gerepareerd thuis afgeleverd. 

• Online serviceportaal en telefonische klantenservice voor het aanmelden en volgen van reparaties. 

 

Hoe werkt het? 

1. Ga naar shop.studywise.nl. Typ ‘Gymnasium Celeanum’ en klik op het logo van jouw school. Of 

klik direct op: Gymnasium Celeanum – Studywise. 

2. Kies voor de laptop van jouw keuze en eventueel accessoires en plaats ze in de winkelmand. 

3. Klik op ‘Winkelmand’ links van de pagina. 

4. Klik rechts op ‘Doorgaan naar afrekenen’.  

5. Vul je naam-, adres- en mailgegevens in. 

6. Kies vervolgens een betaalmethode. 

7. Vervolgens vindt een snelle levering aan het thuisadres plaats. 

8. Veel plezier met de nieuwe laptop en neem gerust contact op bij vragen! 

https://shop.studywise.nl/product-categorie/gymnasium-celeanum/?shopref=ad200f2cb9dba196ebbbbed28bda9e0e

