
Geachte ouder, verzorger,

In samenwerking met het Herbert Vissers College heeft Apple Premium Reseller Amac, speciaal voor de 
leerlingen van de iPad klas voor schooljaar 2013-2014, een aanbod samengesteld. Indien u gebruik wilt maken 
van dit aanbod dan kunt u middels dit formulier u keuze kenbaar maken. Wij zullen dan zorgdragen voor een 
snelle afhandeling van uw bestelling. De iPads worden centraal op het de school afgeleverd op 27 augustus 
2013. Daarbij ontvangt u van de school een iTunes giftcard ter waarde van € 25,00.

 
Indien u al beschikt over een iPad die aan de speci#caties van de school voldoet dan kunt u dit via dit formulier kenbaar maken.  
U kiest dan voor optie 1 waarmee u aangeeft  dat u geen gebruik maakt van dit aanbod.  U dient het formulier uiterlijk 25 juni in 
te leveren bij de heer Oppelaar.

Indien u wel van dit aanbod gebruik maakt heeft u de mogelijk om te kiezen uit drie opties. 
Bij alle drie opties is het van belang dat u middels dit formulier  uw keuze kenbaar maakt en het formulier uiterlijk 25 juni 2013 
inlevert op school bij de heer Oppelaar. De school zorgt er voor dat de formulier z.s.m. bij Amac terecht komen. Indien u er voor 
kiest om de iPad op te halen in de winkel in Leiden dan krijgt u per email bericht wanneer u de iPad kunt komen ophalen.

U kunt er ook voor kiezen om de iPad vooraf te betalen en de levering op school te laten plaatsvinden. Na ontvangst van uw 
bestelling krijgt u van Amac een pro-forma factuur. Zodra deze factuur is voldaan is de bestelling de#nitief.  U kunt dit aangeven 
via optie 3. Aals laatste biedt de school u de mogelijkheid om de iPad in meerdere termijnen te af te rekenen. Dit betreft optie 4.

Bij zowel optie 3 als optie 4 wordt de iPad centraal uitgereikt op school op 27 augustus 2013.

iPad 

Op advies van het Herbert Vissers College bieden wij u de volgende iPad modellen aan. De school beveelt bij veelvuldig privé-
gebruik bij voorkeur de iPad 4 Retina 32GB WiFi aan.  Na het verstrekken van de opdracht ontvangt u van ons een pro-forma 
factuur. Zodra deze pro-factuur is voldaan is uw bestelling de#nitief. 
 
U kunt dan kiezen uit de volgende iPad modellen:

artikelnr. Omschrijving Uw prijs Uw keuze

MC769NF/A iPad 2 16GB Wi-Fi - zwart € 405,00 € 380,00

MC979NF/A iPad 2 16GB Wi-Fi - wit € 405,00 € 380,00

MD510NF/A iPad 4 Retina display  16GB Wi-Fi - zwart € 505,00 € 474,00

MD513NF/A iPad 4 Retina display 16GB Wi-Fi - wit € 505,00 € 474,00

MD511NF/A iPad 4 Retina display  32GB Wi-Fi - zwart € 605,00 € 569,00

MD514NF/A iPad 4 Retina display 32GB Wi-Fi - wit € 605,00 € 569,00

iPad bescherming 

Wij leveren de-facto standaard de Griffin Survivor hoes als bescherming voor de iPad. Deze hoes zorgt voor een uitstekende 
bescherming. Op basis van ervaring zien we dat het aantal valschades enorm is terug gelopen. De hoes kost iets meer maar het is 
een extra verzekering om valschade bij een iPad te beperken. De hoes is in meerdere kleuren verkrijgbaar.
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Griffin Survivor beschermhoes voor leerlingen
De Survivor is een case of cover voor iPad en iPhone, die is ontwikkeld om te beschermen tegen extreme 
omstandigheden zoals zand en stof, wind en regen, schokken en vallen. Amac wil deze ultieme 
beschermhoes vooral onder de aandacht brengen van alle leerlingen die de iPad gebruik voor school. 
Juist omdat wij, uit eigen ervaring, weten dat  de  Survivor  ook  perfect bestand is tegen gemorste limo, 
onhandige acties, uitgesmeerde danoontjes en hartstochtelijke ruzies tussen broer en zus!

Survivor gebouwd als een tank
Dankzij de Survivor kun je de iPad eindelijk met een gerust hart aan je kinderen overlaten zonder bang te zijn voor 
beschadigingen. De Survivor is gebouwd als een tank en gecerti#ceerd, getest en in gebruik bij 't Amerikaanse en Engelse leger. 
Ondanks de ultieme bescherming door de ingebouwde screenprotector blijft het iPad scherm soepel te hanteren. 
De Survivor wordt geproduceerd door Griffin Technologies, gerenommeerd producent van Apple accessoires en marktleider in 
de US. Wij zijn 'authorised reseller' van deze mooie producten! 

Ideaal voor onderweg 
De Survivor is ideaal om je iPad en iPhone overal mee naar toe te nemen: strand, auto, vliegtuig, camping, wintersport you name 
it! Sit back & relax. Je iPad en iPhone zijn met deze perfecte case eindelijk goed beschermd. Natuurlijk óók voor diegene zonder 
kids maar met zeiljacht, overmatig kwijlende labrador, een huisje in Zeeland of St. Tropez of gewoon omdat de Survivor zo stoer 
en handig is! 

Niet alleen voor (kleine) kinderen!
De Survivor is ook de beste hoes voor de  iPad die je kunt gebruiken in de bouw, bij politie of brandweer of in een industriële of 
medische omgeving. Het is echt niet alleen een hoes voor kinderen maar juist zo handig voor iedereen die veel met zijn iPad 
doet. Denk ook aan jongeren die dat meenemen in hun rugzak naar de middelbare school of universiteit. 

Breukvast frame
De Griffin Survivor is gebouwd rond een breukvast polycarbonaat frame bekleed met robuust, schokabsorberend siliconen. De 
Griffin Survivor bestaat uit twee delen. Allereerst is er het binnenframe van polycarbonaat kunststof. Dit frame is exact op maat 
gemaakt voor de iPad & iPhone zodat deze stevig wordt omsloten. Daarna is er de dikke schokabsorberende silicone laag welke 
om het binnenframe klemt. Door de extra dikke hoeken geeft deze buitenlaag een zeer goede bescherming bij schokken en 
stoten. 

Eigenschappen van de Survivor
Onafhankelijk getest en gecerti#ceerd volgens de voorwaarden beschreven in het Amerikaanse Department of Defense MIL-
STD-810 en Britse ministerie van Defensie Def-Stan 00-35. Integrale screenprotector beschermd tegen wind en regen (Test: tot 
200 mm / uur gedurende 1 uur) Sterke interne frame beschermt tegen schokken en vallen (Test: val op een vlakke betonnen 
ondergrond vanaf 1,8 m) Door de af te sluiten ingangen biedt de Griffin Survivor bescherming tegen opstuivend zand en stof 
(getest tot 18 meter per sec voor 1 uur) Door de siliconen bekleding worden trillingen geblokkeerd (18 uur bij 20-2000 Hz

Goedgekeurd door het Amerikaanse en Britse leger
De case is getest en gecerti#ceerd volgens de voorwaarden beschreven in het Amerikaanse Department of Defense MIL-STD-810 
en Britse ministerie van Defensie Def-Stan 00-35. 

Ingebouwde screenprotector
Dankzij de ingebouwde screenprotector van transparant kunststof is je gehele iPad & iPhone beschermd, inclusief het meest 
kwetsbare deel van een iPad & iPhone, het multi touch display. Doordat de screenprotector zeer dun is kunt u alle functies van je 
iPad & iPhone volledig blijven gebruiken zonder hinder te ondervinden van de case. 

Bescherming van knoppen en poorten
Alle poorten en knoppen van de iPad & iPhone zijn afgedekt om vuil en stof tegen te gaan. Door de klepjes open te maken krijgt 
u toegang tot de aansluitpunten zoals de dock connector, headset aansluiting, mute schakelaar en volume toetsen. 

Afneembare standaard
Met de bijgeleverde standaard kunt u de case rechtop op tafel zetten. Deze clip is desgewenst aan de case te koppelen. Hiermee 
kunt u comfortabeler video's of andere multimedia bekijken. U kunt de standaard ook gebruiken om een half schuine stand te 
creëren om comfortabeler te typen.
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Type Artikelnummer Prijs Uw keuze

Griffin Survivor iPad 2, 3 en 4

Rood Zwart (Red Black)

GB35453

Adviesprijs € 79,95

Aanbieding zomer 2013     € 41,95

Griffin Survivor iPad 2, 3 en 4

Zwart Roze (Pink/black)

GB35379

Adviesprijs € 79,95

Aanbieding zomer 2013     € 41,95

Griffin Survivor iPad 2, 3 en 4

Zwart Geel (Black Citron)

GB35111

Adviesprijs € 79,95

Aanbieding zomer 2013     € 41,95

Griffin Survivor iPad 2, 3 en 4

Zwart (Black)

GB35108

Adviesprijs € 79,95

Aanbieding zomer 2013     € 41,95

Griffin Survivor iPad 2, 3 en 4

Oranje Wit  (Orange White)

GB36246

Adviesprijs € 79,95

Aanbieding zomer 2013     € 41,95

Griffin Survivor iPad 2, 3 en 4

Licht Blauw (Navy Corn%ower)

GB36247

Adviesprijs € 79,95

Aanbieding zomer 2013     € 41,95
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Optie 1   : Ik maak wel / geen gebruik van dit aanbod

Optie 2   : Ik kom de iPad wel / niet ophalen in de winkel in Leiden

Optie 3   : Ik betaal vooraf de pro-forma factuur aan A-mac en ontvang de iPad op 27 augustus op school. 
     Let op: dat bij deze optie de bestelling pas de#nitief is na ontvangst van de betaling. 

Optie 4   : Ik kier ervoor om de iPad in 6  termijnen te betalen via de school.  
     Hiervoor dient u bij verstrekken van de opdracht tevens een machtingsformulier in te vullen. 
     De iPad wordt op 27 augustus 2013 op school afgeleverd.

Aanvullende afspraken indien u kiest voor betaling in termijn optie 4:

Als u als  ouder kiest voor betaling in termijnen (maximaal 6), dan betaalt u als ouder  de termijnbedragen tegelijk met de 
ouderbijdrage. Hierover krijgt u als ouder in september bericht. De iPad wordt op 27 augustus overhandigd aan de leerling.
 
Bij het ondertekenen van dit formulier gaat u akkoord met onderstaande voorwaarde
✓ Dat het te betalen bedrag tegelijk met de ouderbijdrage wordt geïnd.
✓ Dat de iPad en eventuele hoes pas eigendom wordt van de leerling/ouder zodra de laatste (termijn)betaling is voldaan.
 

Ik kies voor optie  :_______

Uw gegevens:

Naam   :_________________________________________________________________________

Naam leerling  :_________________________________________________________________________

Adres   :_________________________________________________________________________

Postcode / Woonplaats :_________________________________________________________________________

e-mail   :_________________________________________________________________________

Telefoon   :_________________________________________________________________________

Handtekening voor akkoord :
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