
 

TABLET & LAPTOP PROBEERPROJECT HEILOO 2017
 

SimTab 
 
Een makkelijk te bedienen tablet 
met aanraakscherm. Grote 
knoppen, iconen en tekst zorgen 
voor een goede leesbaarheid. 
De SimTab is compleet uitgerust 
en heeft een handige indeling.

• 10” inch (25,7 cm) tablet
• Android 5.1, Lollipop
• 32 GB opslag 

 
 

SimTop 
 
Compleet uitgeruste laptop met 
overzichtelijk besturingssysteem. 
De eenvoudige menustructuur 
en duidelijk zichtbare 
knoppen zorgen voor veel 
bedieningsgemak.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van het internet? Dan is dit uw 

kans! Inwoners van 65 jaar en ouder uit Heiloo kunnen nu zelf ervaren wat 

de digitale wereld te bieden heeft. Wilt u het internet nog onder de knie 

krijgen, dan kunt u hier veel plezier aan beleven! Meld u nu aan voor het 

‘Tablet & laptop probeerproject Heiloo 2017’. Makkelijker wordt het niet! 

Leuker wel!

Bij deelname aan het probeerproject krijgt u:

• Keuze uit gebruik van SimTab (tablet) of SimTop (laptop)

• Individuele en persoonlijke begeleiding aan huis

• Toegang tot telefonische hulp en ondersteuning

• Voorgeïnstalleerde programma’s/apps klaar voor gebruik

• Kostenloos vervangende apparatuur bij defect 

Na drie maanden vrijblijvend uitproberen, kunt u ervoor kiezen om de 

SimTab of SimTop te blijven gebruiken voor een vast bedrag per maand.  

Zie achterzijde voor meer informatie.

• 15,6” inch (39,6 cm) beeldscherm
• SimOS besturingssysteem (Linux)
• 128 GB SSD opslag

Een (draadloze) internetverbinding is noodzakelijk om deel 

te nemen aan het probeerproject. Indien u hier nog niet over 

beschikt, dan helpen we u graag op weg met een Alles-in-één 

pakket: Internet, Televisie en Telefonie.  




TABLET & LAPTOP PROBEERPROJECT HEILOO 2017

 

Naam

Straat + Huisnummer

Postcode Woonplaats

Telefoonnummer Geboortedatum

Aanmeldformulier

Ik beschik over een (draadloze) 
internetaansluiting thuis

Ik wil een internetadviesgesprek

Vaste lasten vergelijken

Tarieven na afloop probeerproject (bij definitieve ingebruikname apparatuur)

Overzicht van gemiddelde kosten per situatie.

Na de periode van drie maanden krijgt u de mogelijkheid om de SimTab of SimTop te blijven 
gebruiken.

Kies uw model

SimTab (tablet) 3 maanden uitproberen  
€ 45,00 eenmalig 

SimTop (laptop) 3 maanden uitproberen  
€ 45,00 eenmalig 

• Apparatuur in bruikleen (geen aanschafkosten)

• Gratis telefonische hulp en ondersteuning bij gebruik

• Onderhoud, beveiliging en online back-up

• Vervangende apparatuur bij defect

• Maandelijks opzegbaar

SimTop € 24,00 per maand

• Apparatuur in bruikleen (geen aanschafkosten)

• Gratis telefonische hulp en ondersteuning bij gebruik

• Vervangende apparatuur bij defect

• Maandelijks opzegbaar

SimTab € 15,00 per maand

Kruis aan wat voor u van toepassing is.

Persoonlijk advies of telefonisch bestellen?

Bel ons op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 
uur op  020 - 422 60 00 (lokaal tarief)

Stuur dit bestelformulier op in een ongefrankeerde 
envelop naar: 
 
SimPC 
Antwoordnummer 85118 
1850 VA  HEILOO

pc





Huishouden zonder internet (losse diensten)



Huishouden met internet, televisie en telefonie (losse diensten)

Televisie  
€ 19,00 per maand

Telefonie  
€ 23,00 per maand

Totaal  
€ 69,00 per maand=

Internet  
€ 27,00 per maand

Televisie  
€ 19,00 per maand

Telefonie  
€ 23,00 per maand

Totaal  
€ 42,00 per maand=

SimTab (tablet) 
€ 15,00 per maand

Totaal  
€ 45,00 per maand=Alles-in-één pakket 

Vanaf € 30,00 per maand

Deelnemer probeerproject SimTab (tablet) + Alles-in-één pakket 

Deelnemer probeerproject SimTop (laptop) + Alles-in-één pakket 

SimTop (laptop) 
€ 24,00 per maand

Totaal  
€ 54,00 per maand=Alles-in-één pakket 

Vanaf € 30,00 per maand


