Informatie laptop opleiding MC, SIV, SW

Leerjaar 1 - 2018- 2019

Nimeto stelt een laptop als leermiddel verplicht bij het volgen van de lessen en voor het
leren van digitale vaardigheden bij de niveau 4 opleidingen. Je kunt de laptop kopen of
leasen (huurkoop). Daarnaast dien je zelf ook software aan te schaffen. Nimeto
ondersteunt dit aanschafproces.

Digitaal leren

Binnen Nimeto worden veel lessen digitaal aangestuurd. Je leert werken met
professionele pakketten als ‘Sketch Up’, ‘Adobe Creative Cloud’ en ‘VectorWorks’. Bij
Nederlands, Engels, rekenen en marketing gebruik je digitaal lesmateriaal. Je moet als
student ook zelfstandig opdrachten en verslagen maken, op school en thuis. De
communicatie tussen school en student vindt ook digitaal plaats. Een laptop is daarom
belangrijk.

Apple MacBook

Nimeto adviseert om voor een Apple laptop te kiezen vanwege de volgende belangrijke
voordelen:
•
Nimeto leidt op voor een baan in de creatieve industrie. Hierin is Apple de
standaardmachine.
•
De aluminium behuizing van de MacBook is zeer duurzaam en daarmee bestand
tegen het intensieve gebruik in een schoolomgeving.
•
Apple laptops hebben standaard een eigen besturingssysteem, maar zijn
daarnaast ook compatibele met Windows. Hierdoor kun je alle applicaties
gebruiken.
Voor de opleidingen Media en Communicatie (MC), Styling, Interieur en Vormgeving
(SIV) en Signmaking en Wayfinding (SW) adviseren wij de MacBook Pro 13” 2,3 Ghz.
i5 DC -8GB-256GB (MPXT2N/A) als standaardmachine.

Korting via Amac

Nimeto heeft voor haar studenten een prijsafspraak gemaakt met Amac. Hierbij is een
kortingspercentage afgesproken van 13% op Apple laptops. De aanschafprijs, incl.
korting, van een standaard machine bedraagt dan € 1.520,69. Bovendien geeft Amac
3 jaar garantie.
De instructie voor het bestellen van een Apple laptop via Amac vind je op pagina 3.
(Optioneel zijn ook nog enkele andere modellen en handige accessoires beschikbaar).
Naast de aanschaf van deze machine adviseert Nimeto je dringend het volgende aan te
schaffen:
•
Amac Zekerheidsservice – zilver- (eenmalige kosten € 260,00 voor 4 jaar), dit
bestaat uit een volledige verzekering op de hardware voor totaal 4 jaar:
o dekking bij schade, totaal verlies en diefstal
o reparaties binnen 10 werkdagen (o.b.v. beschikbaarheid onderdelen)
o goede reservelaptop (via Nimeto) bij reparatie o.b.v. beschikbaarheid
o werelddekking
o eigen risico € 75,00 per gebeurtenis
•
Neoprene Sleeve (bewaarhoes) van € 29,95
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De totaalprijs komt hiermee op € 1.810,64

Huurkoop

Naast directe koop van de laptop wordt, als extra faciliteit, de standaardmachine ook
in een huurkooppakket aangeboden. Hierbij zijn de afname van het Amac
Zekerheidsservicepakket en de Sleeve verplicht. Bij huurkoop kost dit gehele pakket
€ 45,00 per maand op basis van een looptijd van 46 maanden (1 september 2018 –
31 juni 2022).
NB. De laptop blijft gedurende de looptijd eigendom van Nimeto.
Essentieel onderdeel van deze huurkoopoverkomst is de betaling, vooraf, van een
borgsom van € 150, die aan het einde van het contract, als slotbetaling, wordt
verrekend. Met de verrekening van de borg worden de laptop en sleeve je eigendom.
NB. Dit borgbedrag dien je bij bestelling direct in de webshop te voldoen.
Het maandbedrag zal, via een doorlopende automatische incasso, van de door jou in de
huurkoopovereenkomst opgegeven bankrekening, worden afgeschreven. De
administratieve afhandeling van de incasso’s wordt, namens Nimeto, uitgevoerd door
het bedrijf “Econocom” in samenwerking met QSX.
De instructie voor het bestellen vind je op pagina 3. Ook voor huurkoop gelden dezelfde
voordelen als bij koop en kun je optioneel handige accessoires bestellen. Deze
accessoires vallen buiten het huurkoopcontract.

Alternatief

Mocht je reeds over een Apple laptop beschikken of toch kiezen voor een ander merk,
dan moet deze voldoen aan de volgende minimale systeemeisen:
Apple
OS (Besturingssysteem)

OSX 10.12 of hoger

Processor

Intel Core i5 Duo 2,5 GHz.

Geheugen
Harde schijf

8 GB
250 GB
Voorkeur SSD

Grafische kaart

Niet Apple
Windows 10 of hoger (64 bit
geïnstalleerd)
Intel Core i5 2,7 GHz of
vergelijkbaar, 64 bit
ondersteuning vereist
8 GB
250 GB 7200 rpm
Virusscanner
Firewall
Geen Intel Graphics HD kaart
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Software

Voor de lessen heb je minimaal de volgende software pakketten nodig:
Applicatie
Adobe Creative Cloud
Microsoft Office 365 Cloud
Printer software
Studiemeter Nederlands
Rekenblokken

Hoe bestellen
www.surfspot.nl
via school
via school
via basispakket school
via basispakket school

kosten
€ 140,00 per jaar
Gratis
Gratis
€ 23,00 per jaar
€ 40,00 per jaar

Vanaf 1 september kun je bij Surfspot een account aanmaken om de software, tegen
gereduceerde prijs, te bestellen. De instructie hiervoor krijg je via je Nimeto e-mailadres.
In overleg met de docent kan eventueel het programma “Sketch Up” of
“Vectorworks/Cinema 4D” nodig zijn. De installatie hiervan wordt in de klas gedaan.
Hieraan zijn géén verdere kosten verbonden. Samen met de docent start je ook
Studiemeter Nederlands en Rekenblokken op.
Let op:
Het gratis gebruik van de software is beperkt tot de duur dat je bij Nimeto als student staat
ingeschreven!

Bestelprocedure webshop Amac

Amac heeft in samenwerking met Nimeto een speciale webshop opgezet voor de
aanschaf van de laptops. De aanbiedingen in deze webshop gelden dan ook alleen voor
studenten van Nimeto.

Instructie
1.
2.

Ga naar de website van Amac: www.a-mac.nl/nimeto of via de link op de website
van Nimeto onder de kop “STUDIEKOSTEN”
Log in met de volgende gegevens, waarbij je het leerlingnummer en
geboortedatum vervangt door je eigen gegevens:

E-mailadres: leerlingnummer@nimeto.nl
Wachtwoord: geboortedatum (dd-mm-jjjj, dus inclusief streepjes)
3.
4.
5.
6.

Na het inloggen kun je in de webshop (nogmaals) alle informatie lezen die
relevant is om je keuze te maken voor Koop of Huurkoop.
Nadat je je keuze hebt bepaald, klik je op de knop ”Bestellen” en volg de
aangegeven stappen.
Betalen kan middels IDEAL, Mastercard of Visa.
Betaling in termijnen, anders dan bij huurkoop, is niet toegestaan.
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Bestelperiode Koop

Bestellen via Koop in de webshop is mogelijk van 1 juni t/m 13 september. De laptop
wordt na aanschaf binnen 14 dagen bij je thuisbezorgd of kan, indien je dit hebt
aangegeven, binnen 14 dagen in één van de Amac winkels afgehaald worden.

Bestelperiode Huurkoop

Bestellen via Huurkoop in de webshop is mogelijk van 1 juni t/m 1 augustus. De laptop
wordt in de eerste schoolweek op school uitgeleverd. Hierover krijg je nog nader
bericht. Om een tijdige uitlevering in de eerste schoolweek op school te garanderen, is
het raadzaam de bestelling vóór 1 augustus 2018 te doen.
Voor de huurkoopvariant zijn, naast het betalen van het borgbedrag ad € 150,00, een
getekende gebruikersovereenkomst en SEPA machtiging vereist. Deze krijg je, na
het plaatsen van de huurkoopbestelling, via Amac toegestuurd. Deze dien je daarna
zelf, ondertekend, op te sturen naar:
Nimeto
t.a.v. W.M. Goudzwaard
Smijerslaan 2
3572 LP Utrecht
Voor de duidelijkheid vermelden we de voorwaarden bij de keuze voor Huurkoop:
• De borg dien je in de webshop bij bestelling rechtstreeks aan Amac te voldoen.
• De maandtermijnen worden automatisch afgeschreven ten gunste van de rekening
NL66 INGB 06513 187 18 van Nimeto inzake huurkoop.
• De eerste incasso van de maandtermijnen zal rond 1 oktober 2018 plaatsvinden.
De eerste afschrijving is een dubbele termijn.
• Uitlevering via school vindt alleen plaats, als het borgbedrag en de getekende
gebruikersovereenkomst en SEPA machtiging zijn ontvangen.
• Indien je minderjarig bent, dient ook een ouder/verzorger de aanvraag te
ondertekenen.
• Voor de geldigheid van het contract is een kopie nodig van het
identiteitsbewijs van de student en bij minderjarigheid, die van de wettelijke
vertegenwoordiger.
• In de gebruikersovereenkomst staan alle verdere voorwaarden vermeld.
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