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Bring Your Own Device 

� Gebruik een tweedehands laptop van Recover

verantwoord! 

� Geld besparen en bijdragen

 

Ben jij op zoek naar een goedkope laptop van goede kwaliteit, die ook nog eens bijdraagt aan een beter 

milieu? Dat kan! Stichting Recover-

komen oorspronkelijk van bedrijven. Stichting Recover

professioneel zijn verwijderd en maakt ze netjes schoon voor hergebruik door jou!

 

Tweedehands laptops? Niets mis mee!

Onze laptops komen van bedrijven die de nieuwste en snelste compu

een goedkope, snelle en milieuvriendelijke laptop?

zijn een stuk goedkoper en je draagt ook nog eens bij aan 

 

Jij bent gebruiker, geen koper

Nadat de laptop door jou is gebruikt, 

verwijderd en wordt de laptop netjes gerecycled. Ook dat hoort bij een verantwoord gebruik van elektronica

Daarom leasen wij onze laptops aan jou en vragen wij een borg van 50 euro. Stichting Recover

en jij wordt gebruiker voor tenminste 

 

Wij garanderen een werkende laptop

Er zijn nog meer voordelen, want tijdens die periode van 2 jaar staan wij g

als hij stuk gaat, krijg je binnen 2 werk

met vergelijkbare specificaties thuisgestuurd! En na 2 jaar mag je de laptop nog zo lang gebruiken als je wilt

alleen dan zonder onze garantie. Als je er na al die jaren klaar mee bent, stuur hem dan terug. Jij bent super 

verantwoordelijk bezig, en wij geven je borg terug!

 

Doe mee! Ga naar www.recover

Meedoen met Recover-E® kan in diverse prijs 

Binnenkort hebben we een webshop, waar je kan kijken 

www.recover-e.nl/webshop. Daar vind je alvast wat informatie en via deze pagina kun je binn

webshop. 
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Bring Your Own Device voor op school én thuis!

Gebruik een tweedehands laptop van Recover-E®: goedkoop, gemakkelijk en 

ijdragen aan het milieu? Het kan, doe mee met 

Ben jij op zoek naar een goedkope laptop van goede kwaliteit, die ook nog eens bijdraagt aan een beter 

-E heeft voor jou tweedehands laptops in de aanbieding. Deze laptops 

edrijven. Stichting Recover-E kijkt ze allemaal na, zorgt dat alle data 

en maakt ze netjes schoon voor hergebruik door jou! 

Tweedehands laptops? Niets mis mee! 

Onze laptops komen van bedrijven die de nieuwste en snelste computers nodig hebben voor hun werk. 

een goedkope, snelle en milieuvriendelijke laptop? Dan is een Recover-E® laptop iets voor jou. Onze laptops 

zijn een stuk goedkoper en je draagt ook nog eens bij aan hergebruik en recycling! 

n koper 

is gebruikt, willen wij de laptop weer terug hebben, worden alle data professioneel 

netjes gerecycled. Ook dat hoort bij een verantwoord gebruik van elektronica

wij onze laptops aan jou en vragen wij een borg van 50 euro. Stichting Recover

tenminste 2 jaar.  

Wij garanderen een werkende laptop 

Er zijn nog meer voordelen, want tijdens die periode van 2 jaar staan wij garant voor een werkende laptop. Dus 

werkdagen, nadat wij de kapotte laptop terug ontvangen hebben

met vergelijkbare specificaties thuisgestuurd! En na 2 jaar mag je de laptop nog zo lang gebruiken als je wilt

alleen dan zonder onze garantie. Als je er na al die jaren klaar mee bent, stuur hem dan terug. Jij bent super 

verantwoordelijk bezig, en wij geven je borg terug! 

www.recover-e.nl/webshop 

in diverse prijs klassen en al vanaf € 162,- (incl. BTW) voor minimaal 2 jaar

Binnenkort hebben we een webshop, waar je kan kijken of er iets tussen zit voor jou! Check vandaag nog 

Daar vind je alvast wat informatie en via deze pagina kun je binn

www.recover-e.nl/webshop 

 

én thuis! 

: goedkoop, gemakkelijk en 

 Recover-E! 

Ben jij op zoek naar een goedkope laptop van goede kwaliteit, die ook nog eens bijdraagt aan een beter 

E heeft voor jou tweedehands laptops in de aanbieding. Deze laptops 

, zorgt dat alle data 

ters nodig hebben voor hun werk. Wil jij 

E® laptop iets voor jou. Onze laptops 

, worden alle data professioneel 

netjes gerecycled. Ook dat hoort bij een verantwoord gebruik van elektronica. 

wij onze laptops aan jou en vragen wij een borg van 50 euro. Stichting Recover-E® blijft eigenaar 

arant voor een werkende laptop. Dus 

nadat wij de kapotte laptop terug ontvangen hebben, een ander 

met vergelijkbare specificaties thuisgestuurd! En na 2 jaar mag je de laptop nog zo lang gebruiken als je wilt, 

alleen dan zonder onze garantie. Als je er na al die jaren klaar mee bent, stuur hem dan terug. Jij bent super 

voor minimaal 2 jaar. 

zit voor jou! Check vandaag nog 

Daar vind je alvast wat informatie en via deze pagina kun je binnenkort naar de 
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Recover-E® biedt diverse modellen aan waarmee je goed op school én thuis kan werken!  

 

Laptop Categorie A:  
€ 262,- (incl. BTW) 

 
Voorbeelden 

  

Merk LENOVO FUJITSU 

Model 43892DG LIFEBOOK S761 

Processor Intel i7 1,73 GHz Intel i7 2,7 GHz of meer 

RAM geheugen 8 GB > 4 GB 

Harde schijf 320 GB 320 GB of meer 

Schermgrootte 15,6 inch 13,4 inch 

Besturing Windows 7 Professional Windows 7 Professional 

 

 

 

Laptop Categorie B:  
€ 212,- (incl. BTW)  

 
Voorbeelden 

  

Merk FUJITSU FUJITSU 

Model LIFEBOOK E780 LIFEBOOK S760 

Processor Intel i5 2,40 GHz of meer Intel i5 2,40 GHz of meer 

RAM geheugen ≤4 GB ≤4 GB 

Harde schijf 320 GB 320 GB 

Schermgrootte 15,6 inch 13,2 inch 

Besturing Windows 7 Professional Windows 7 Professional 

 

 

 

Laptop Categorie C:  
€ 162,- (incl. BTW) 

 
Voorbeelden 

 

  

Merk FUJITSU SIEMENS LENOVO 

Model CELSIUS H250 T60/T61 

Processor Intel Duo Core 2,60 GHz Intel Duo Core 1,83 GHz of hoger 

RAM geheugen 4 GB 3 GB of hoger 

Harde schijf 160 GB 80 GB of hoger 

Schermgrootte 15,4 inch 15,4 inch 
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Besturing 

Wij bieden gebruikte laptops aan voor drie prijscategorieën (A, B en C) . 

volgende: 

• Prijzen zijn voor een 2-jarig gebruikscontract

• Prijzen zijn inclusief BTW, en inclusief transportkosten;

• Recover-E® biedt geen service op data back

• Er komt per Product item een borg bij van 

• Na 2 jaar heb je de mogelijkheid om een

Je mag je Product ook kosteloos langer gebruiken, maar de garantie en service bij gebreken vervalt;

• In alle gevallen wordt het product weer naar Rec

het Product weer terug hebben ontvangen. 

• De retourzending na je gebruiksperiode is gratis als je de originele transportverpakking van het 

Product gebruikt.  

 

Wat doet Recover-E®? 

Je gebruikt vast ook een laptop of smartphone. Al eens nagedacht wa

Jaarlijks brengt de gemiddelde Nederlander 

andere elektronica die niemand meer gebruikt. E

ontstaan nu grote afvalbergen waar niemand raad mee weet.

onderdelen of waardevolle materialen 

blijft dan alsnog liggen. Dit wordt waarschijn

maar apparaten bij komen in het huis

 

Tijd voor verandering 

Stichting Recover-E® zorgt dat alles beter wordt gerecycled en hergebru

slimmer gebruiken en het netjes opruimen als het niet meer gebruikt kan worden. 

voor een gesloten kringloop van elektroni

houdt in dat de apparaten zo lang mogelijk 

kringloop, waardoor er uiteindelijk geen afval meer ontstaat. 

 

Hieronder zie je de nieuwe gesloten kringloop 

gebruik) en recycling. Stichting Recover

dat de kringloop daadwerkelijk gesloten blijft

 

Vroeger 
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Windows 7 Professional Windows 7 

aan voor drie prijscategorieën (A, B en C) . Voor alle categorieën geldt het 

jarig gebruikscontract, inclusief garantie bij gebreken; 

Prijzen zijn inclusief BTW, en inclusief transportkosten; 

E® biedt geen service op data back-up en/of software ondersteuning; 

een borg bij van € 50,-; 

heb je de mogelijkheid om een nieuw gebruikscontract aan te gaan, voor een nieuw Product.

mag je Product ook kosteloos langer gebruiken, maar de garantie en service bij gebreken vervalt;

In alle gevallen wordt het product weer naar Recover-E® terug gestuurd, je krijgt de borg terug

weer terug hebben ontvangen.  

De retourzending na je gebruiksperiode is gratis als je de originele transportverpakking van het 

Je gebruikt vast ook een laptop of smartphone. Al eens nagedacht wat ermee gebeurt als jij hem weg doet? 

de gemiddelde Nederlander 24 kilo aan elektronisch afval weg! Dit zijn laptops, telefoons en 

andere elektronica die niemand meer gebruikt. Een groot deel daarvan wordt gedumpt in Afrika of Azië. 

ontstaan nu grote afvalbergen waar niemand raad mee weet. Of erger, de allerarmsten halen de bruikbare 

of waardevolle materialen eruit op manieren die schadelijk voor hun gezondheid zijn

Dit wordt waarschijnlijk steeds erger, omdat de komende jaren er waarschijnlijk alleen 

het huishouden van de gemiddelde Nederlander… Hoe zit da

zorgt dat alles beter wordt gerecycled en hergebruikt. Wij kunnen best onze elektronica 

slimmer gebruiken en het netjes opruimen als het niet meer gebruikt kan worden. Stichting Recover

elektronica zoals laptops, computers en telefoons. Een gesloten kringloop

zo lang mogelijk worden hergebruikt en daarna netjes gerecycled. Alles blijft in de 

kringloop, waardoor er uiteindelijk geen afval meer ontstaat.  

gesloten kringloop voor elektronica: van productie en gebruik tot hergebruik 

Recover-E werkt met al deze partijen nauw samen, want i

gesloten blijft? Doe mee en draag je steentje bij met Recover

 

Nu

www.recover-e.nl/webshop 

Windows 7 Professional 

Voor alle categorieën geldt het 

nieuw gebruikscontract aan te gaan, voor een nieuw Product. 

mag je Product ook kosteloos langer gebruiken, maar de garantie en service bij gebreken vervalt; 

e krijgt de borg terug als wij 

De retourzending na je gebruiksperiode is gratis als je de originele transportverpakking van het 

t ermee gebeurt als jij hem weg doet? 

laptops, telefoons en 

wordt gedumpt in Afrika of Azië. Daar 

halen de bruikbare 

eruit op manieren die schadelijk voor hun gezondheid zijn. En de rest 

de komende jaren er waarschijnlijk alleen 

Hoe zit dat bij jou? 

. Wij kunnen best onze elektronica  

Stichting Recover-E® staat 

Een gesloten kringloop 

hergebruikt en daarna netjes gerecycled. Alles blijft in de 

gebruik tot hergebruik (of 2
e

 

iedereen moet  zorgen 

met Recover-E®. Het kan! 

Nu 
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Stichting Recover-E 

Laan 1914  nr. 35 

3818 EX Amersfoort 

T +31 24 328 46 65 

E info@recover-e.nl 

www.recover-e.nl 

 

BTW nr. NL8529.07.448.B01 

KvK 58170103 

 

ABN AMRO Bank 

IBAN: NL15ABNA0543817016 

Swiftcode: ABNANL2A 

 


