
Aanvraag huur van een laptop 
handleiding 
 

1. Huuraanvraagformulier invullen 
De aanvraag van de huurovereenkomst bestaat uit het invullen van verschillende velden. Zo is het 
belangrijk te weten voor wie het toestel uiteindelijk bestemd is, maar ook wie de ouders van de 
leerling zijn, in welke klas de leerling zit, etc. Alle velden met een * zijn verplicht in te vullen velden. 
Laptops worden pas uitgeleverd van het moment dat zowel de waarborg betaald is, alsook het 
contract getekend in het bezit van Leermiddel BVBA is. 

 

Gegevens leerling 
Het is voor Leermiddel BVBA zeer belangrijk om te weten voor welke leerling dit toestel bestemd is.  

 

  



Gegevens ouders 
Nadat de gegevens van de bestemmeling, de leerling, werden ingevoerd, moeten de gegevens van de 
ouders worden opgegeven. De ouders gaan namelijk het contract aan met Leermiddel BVBA voor de 
huur van een laptop of Chromebook. 

 

De ouders zijn ook de contactpersonen voor Leermiddel BVBA.  

  



Gegevens voor verplichte domiciliëring 
De maandelijkse huur verloopt steeds via domiciliëring. Om deze domiciliëring in orde te maken, 
dienen er ook bepaalde gegevens ingevuld te worden.  

 

 

De BIC-code is alleen nodig als de bank, waaruit de betaling zal gebeuren, niet in België gevestigd is. 

 

2. Huurcontract aanvragen 
Zodra bovenstaande velden ingevuld zijn, kan het huurcontract aangevraagd worden. Dit kan door te 
klikken op volgende knop: 

 

  



3. Waarborg betalen en ondertekenen contract 
Een volgende stap is het ondertekenen van het contract en het in orde brengen van de waarborg. 

 

Waarborg betalen 
De waarborg kan op 2 mogelijke manieren worden uitgevoerd. De betaling kan direct online worden 
uitgevoerd of via een overschrijving in orde worden gemaakt. 

 

 

 

Mogelijkheid 1: betaal direct online 
Klik op de knop ‘Betaal online’. Je wordt geleid naar de betaalmodule van uw keuze. 

 

 



Mogelijkheid 2: betaal via overschrijving 
Je kan ook op een later moment de waarborg overschrijven. De nodige informatie voor de 
overschrijving is duidelijk zichtbaar en wordt ook nog eens per mail doorgestuurd. 

 

 

 

Tekenen van de overeenkomst 
Het ondertekenen van de overeenkomst kan op 2  manieren gebeuren: 

 

- De huurovereenkomst wordt online getekend (is aan te raden) 
- De huurovereenkomst wordt afgedrukt, fysiek getekend en per post opgestuurd 

 

Mogelijkheid 1: digitaal ondertekenen 
Als je kiest voor digitaal ondertekenen,  zal je een e-mail ontvangen met daarin de beschrijving van 
de nodige stappen. 

 

 

 

  



Deze e-mail ziet er als volgt uit: 

 

Je klikt op ‘klikt u hier’ onderaan in het bericht.. 

Vervolgens zal je het contract te zien krijgen in je browser. 

Lees het contract volledig na en kijk of alle ingegeven informatie correct is. Aan het einde van het 
document klik je op: ‘Klik hier om te ondertekenen’ 

 

Nadat je hierop hebt geklikt, kom je op het scherm waar je effectief kunt tekenen.   In eerste 
instantie krijg je gewoon jouw naam te zien, zoals onderstaand voorbeeld. 



 

 

Je kan hier  kiezen hoe je wenst te ondertekenen: 

 

 

- Typen: je typt gewoon je naam 
- Tekenen: je kan met je muis je handtekening ‘tekenen’ 
- Afbeelding: je kan een afbeelding van je handtekening uploaden 
- Mobiel: je kan ondertekenen op basis van een sms 

 

Zodra je hebt getekend, klik je op de knop ‘Toepassen’. Vervolgens zal onderaan het document de 
handtekening voorzien zijn. 

 

  



Bevestig je handtekening onderaan het scherm door te klikken op ‘Hier ondertekenen’. 

Het contract wordt digitaal ondertekend  en je wordt doorverwezen  naar de beginpagina. Dit kan 
enkele seconden duren. Je ontvangt een e-mail  

 

 

 

 

 

 

Nadat het contract werd ondertekend, zal je ook nog een e-mail ontvangen waarin het getekende 
contract werd bijgevoegd. 

 

Mogelijkheid 2: Je print het contract af, tekent op papier en stuurt het met de post op. 
Indien je dit wenst, kun je ook het contract op papier printen, ondertekenen en ons per post 
bezorgen.  


	1. Huuraanvraagformulier invullen
	Gegevens leerling
	Gegevens ouders
	Gegevens voor verplichte domiciliëring

	2. Huurcontract aanvragen
	3. Waarborg betalen en ondertekenen contract
	Waarborg betalen
	Mogelijkheid 1: betaal direct online
	Mogelijkheid 2: betaal via overschrijving
	Tekenen van de overeenkomst
	Mogelijkheid 1: digitaal ondertekenen
	Mogelijkheid 2: Je print het contract af, tekent op papier en stuurt het met de post op.


