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Welkom bij Choose IT: 

 In samenwerking met uw school heeft u de mogelijkheid om via Choose IT een nieuw apparaat 

voor uw zoon of dochter te kopen. Choose IT heeft samen met de school een assortiment 

samengesteld.   

 Om het u nog makkelijker te maken is deze handleiding voor u geschreven. Ook vindt u hier 

antwoord op de meest gestelde vragen.  Wij wensen u veel plezier met bestellen! 

Registreren: 

 Voordat u gebruik kunt maken van de Choose IT-mogelijkheden moet u zich als nieuwe 

gebruiker registreren. Hierin hebben we verschillende inlog methodes welke afhankelijk zijn 

van de wensen van uw school.  Heeft u deze informatie niet ontvangen neem dan contact op 

met uw school.  

 Choose IT kent de onderstaande inlog methodes: 

 
Vrije registratie: 

 U kunt zich registreren met elk gewenst e-mailadres. Om te registreren volg de stappen in het 

Registratie proces. 

 
Registratie met activatiecode: 

 U kunt zich registreren met elk gewenst e-mailadres maar u moet in het bezit zijn van een 

unieke activatiecode welke aan u wordt verstrekt door de school. 

 Heeft u deze code niet ontvangen? Neemt u dan a.u.b. contact op met uw school. Om te 

registreren volg de stappen in het Registratie proces. 

 
Registratie met email domein: 

 U kunt zich enkel registreren met het email adres van uw school zoals bijvoorbeeld 

“leerlingnaam@schoolnaam.nl. Andere email adressen worden niet geaccepteerd. Om te 

registreren volg de stappen in het Registratie proces. 

 
Vooraf ingelezen gebruikers: 

 Uw school kan ervoor kiezen om vooraf een account aan te laten maken voor de leerlingen, in 

dit geval ontvangt u vanuit de school de inloggegevens. Heeft u deze niet ontvangen neem dan 

contact op met uw school. U kunt het registratieproces overslaan.  

 
Registratie proces:  

 Om gebruikt te kunnen maken van Choose IT moet u over een Choose IT-account beschikken. 

Om te starten met het registreren voor een nieuw account voor Choose IT klikt u op de rode 

knop registreren links onder de tekst “Direct inloggen”  

U bent een nieuwe gebruiker als u tot op heden nog geen bestelling heeft geplaatst en uw 

school u niet heeft voorzien van inlog gegevens. Beschikt u reeds over inlog gegevens ga dan 

naar het hoofdstuk inloggen 

 

 

 

 

 
 U krijgt onderstaande velden aangeboden, vul hier uw eigen email adres in en het gewenste 

wachtwoord: 

 

 



   

       

 U ontvangt nu een activatie e-mail, klik op de link in de ontvangen e-mail om verder te gaan:   

Controleer uw spam-box indien u de activatie e-mail niet binnen enkele minuten ontvangt.  

 

 
 Als de activatie succesvol is verlopen via de link krijgt u hiervan melding, hierna kunt u 

inloggen door op de zwarte knop “terug naar Login” te klikken.  

 

 
 Heeft u in het verleden reeds een bestelling gedaan, ga dan gelijk door naar het hoofdstuk 

inloggen Bent u uw wachtwoord vergeten van uw account ga dan door naar het hoofdstuk 

wachtwoord vergeten 

 Ga terug naar begin van de handleiding. 

  

Inloggen: 
 Indien u reeds beschikt over een Choose IT Account kunt u direct inloggen, beschikt u niet 

over een Choose IT account ga dan terug naar het hoofdstuk Registreren.   

Vul uw accountgegevens in de witte velden in en klik hierna op de groene knop Inloggen 

 

 
 Indien u uw accountgegevens correct invoert gaat u door naar de bestelpagina.  

Indien u de accountgegevens incorrect ingevoerd krijgt u onderstaande melding te zien: 

 

 
 Controleer de door u ingevoerde gegevens en pas deze aan waar nodig. Mocht u uw 

wachtwoord niet meer kunnen achterhalen gaat u naar het hoofdstuk wachtwoord vergeten 

 Ga terug naar begin van de handleiding. 

 

Wachtwoord vergeten: 
 Bent u het wachtwoord van uw account vergeten, en daarmee niet in staat bent om in te 

loggen, kunt u deze veranderen door op de rode knop wachtwoord vergeten te klikken: 

 

 
 U krijgt na het klikken op deze knop een venster waarin om het emailadres van uw account 

wordt gevraagd waarvan u het wachtwoord wenst te veranderen:  



   

       

 

 
 Binnen enkele minuten ontvangt u een email bericht met een unieke link, klik op de link om uw 

nieuwe wachtwoord in te voeren: 

 

 
 De link in het email bericht brengt u direct naar de website waar u uw nieuwe wachtwoord kunt 

invoeren, voer het gewenste wachtwoord in beide velden in: 

 

 
 Indien het nieuwe wachtwoord is geaccepteerd krijgt u de melding: “Uw wachtwoord is 

succesvol gewijzigt, klik op de onderstaande zwarte knop met de tekst “terug naar Login” 

 

 
 Nadat u uw wachtwoord succesvol heeft veranderd kiest u voor de zwarte knop “terug naar 

Login” U kunt direct inloggen met uw nieuwe wachtwoord.  
 Ga terug naar begin van de handleiding. 

  

Mijn Account: 
 In het menu “mijn account’ kunt u uw adresgegevens veranderen, uw wachtwoord wijzigen, de 

status van uw huidige bestelling inzien, uw vorige bestellingen terugvinden en de facturen van 

uw afgerond bestellingen downloaden. 

U vindt uw het menu “Mijn Account” rechts in de zwarte menubalk.  

 

 
 

Uw adresgegevens veranderen  

 Om uw adresgegevens te veranderen klikt u in de onderste zwarte balk op de knop “Mijn 

account” 

 

 
 U kunt nu hieronder uw contact en adresgegevens aanpassen of aanvullen, klik na het correct 

invullen van de gegevens op de groene knop “Opslaan”  



   

       

 

 
 

Uw bestelling inzien 

 Om uw huidige en afgeronde bestellingen in te kunnen zien klikt op in de onderste zwarte balk 

op de knop “orders”.  U krijgt nu de status te zien van alle door u geplaatste bestellingen.  

 

 
 Om de status in te zien van uw bestelling of de factuur in te zien van een afgeronde drukt u op 

de tekst “selecteren. Om de factuur te downloaden voor een afgeronde bestelling klikt u op het 

pdf-logo rechts van de “selecteren” Kies via uw browser waar u het wenst op de slaan of kies 

voor “bestand openen” 

 

 
 

Uw wachtwoord veranderen 

 Als u bent ingelogt maar uw wachtwoord wenst te veranderen kunt u dit doen door bij uw 

account op de knop wijzig wachtwoord te klikken. Indien u niet kunt inloggen vol dan het 

stappenplan bij wachtwoord vergeten 

 

 
 U krijgt nu de mogelijkheid om een nieuw wachtwoord in te vullen, u moet uw nieuwe 

wachtwoord tevens bevestigen.  

 

 
 Om uw nieuwe wachtwoord op te slaan drukt u op verzenden. 

 Ga terug naar begin van de handleiding. 

Uw winkelmand: 
 

Bestellen via het assortiment met accessoires: 

 In het menu “Assortiment” vindt u het speciaal voor uw school samengestelde assortiment. De 

samenstelling van de producten is afgesproken met uw school en aangepast aan de wensen 

van de student. Mocht u producten missen in dit assortiment kunt u dit kenbaar maken bij uw 

school.   



   

       

 

 

 Door op de knop assortiment te klikken krijgt u het gehele assortiment gepresenteerd, let op: 

dit kan over meerdere pagina’s zijn verdeeld.  

 

 
 Via de groene knop kunt u het gewenste product direct in de winkelwagen plaatsen, mocht u 

meer informatie over het product willen inzien kunt u deze opvragen via de zwarte knop meer 

informatie. 

 Nadat u het product in de winkelwagen heeft geplaatst krijg u een scherm waarin u de 

beschikbare accessoires krijgt aangeboden. 

Een accessoire kunt u toevoegen door het aantal te veranderen in het gewenste aantal. 

 

 
 U bevestigt het accessoire door op de groene knop in winkelwagen te klikken, het product 

wordt nu toegevoegd. Het door u gekozen accessoire zal nu worden toegevoegd aan uw 

winkelmand. 

 

 
 Het door u gekozen accessoire zal nu worden toegevoegd aan uw winkelmand. Als uw 

accessoire succesvol is toegevoegt krijgt u onder de groene knop de melding te zien 
”Toegevoegd aan de winkelwagen” 

 Voor het toevoegen van meerdere verschillende accessoires herhaalt u het bovenstaande 
proces. 
Is uw bestelling compleet? Ga dan verder met betalen 

 
Accessoires los toevoegen aan uw winkelmand: 

 Wilt u een losse accessoire bestellen, of deze toevoegen aan een bestaande winkelmand kunt 

u dit doen door in het assortiment het product op te zoeken waarvoor u een accessoire wenst 

toe te voegen en dan te kiezen voor de zwarte knop “meer informatie”  

 

 
 Hierna kiest u voor de optie accessoires in de zwarte menubalk 

 

 



   

       

 U krijgt nu een overzicht van alle beschikbare accessoires voor het door u geselecteerde 

product, Door middel van de groene knop “in winkelwagen” voegt u het gewenste accessoire 

toe aan uw winkelmand. 

 

 
 Om uw winkelmandje af te ronden gaat u verder met betalen. 

 
Uw opgeslagen winkelmand openen 

 Heeft u op een eerder moment producten in uw winkelmand geplaatst maar deze nog niet 

besteld? Dan ziet u een aantal staan bij het winkelmand logo 

 

 
 U kunt de bestaande winkelmand openen met uw muis over het logo te bewegen, u krijgt dan 

de inhoud van de winkelmand te zien: 

 

 
 U kunt dan door middel van de groene knop bestellen uw winkelmand omzetten naar een 

bestelling, hierna kunt u direct verder met betalen 

 

 
 Uw opgeslagen winkelmand leegmaken: 

 Heeft u producten in uw winkelmand staan maar wenst u deze niet te bestellen dan kunt u uw 

winkelmand leegmaken, of er producten in uw winkelmand staan kunt u herkennen aan het 

logo 

 

 
 U kunt de producten verwijderen door op de rode kruisjes te klikken bij de producten welke u 

wenst te verwijderen, de producten zullen direct uit u winkelmand worden verwijderd.  

 

 
 Zodra uw winkelmand leeg is kunt u de gewenste producten gaan toevoegen, zie hiervoor het 

hoofdstuk bestellen 

 Ga terug naar begin van de handleiding. 
 

 



   

       

Verzekeringen: 

 Indien u school hiervoor heeft gekozen kunt u het apparaat direct bij aanschaf verzekeren bij 

Choose IT. U bent dan gedurende 36 maanden gedekt tegen alle schades welke kunnen 

voorkomen op uw apparaat. Alle uitgebreide informatie over deze verzekering vindt u onder de 

knop “verzekering” in de zwarte menubalk. 

 

 
 Om uw apparaat te verzekeren voegt u de verzekering toe als een accessoire, zie de 

uitgebreide uitleg hierover bij het assortiment. 

Per product verschilt de aanschafprijs van de verzekering maar u hieronder vindt een 

voorbeeld: 

 

 
 Om de verzekering toe te voegen aan uw winkelmandje drukt u op de rode + plus knop en 

daarna op de groene knop in winkelwagen. 

 

 
 Als de verzekering succesvol is toegevoegt krijgt u onder de groene knop de melding te zien 

”Toegevoegd aan de winkelwagen”  

Hierna rond u uw bestelling af volgens het stappenplan bij betalen, uw apparaat is direct na het 

afrekenen verzekerd. De Polis ontvangt u binnen enkele weken op het door u opgegeven e-

mail adres.  

 De polis word opgesteld door de verzekeraar, Choose IT heeft helaas geen invloed op de 

verwerkingssnelheid. 

 Ga terug naar begin van de handleiding. 

 

Betalen: 
 Nadat uw winkelmand heeft samengesteld kunt u uw bestelling afronden, hierin onderscheiden 

we twee mogelijkheden:  
 

Aanschaf via iDeal of creditcard: 

 U kunt uw bestelling afronden door middel van een iDeal of creditcardbetaling, om dit proces te 
starten open u uw winkelmand, u krijgt nu een overzicht van de producten welke u heeft 
geselecteerd. Indien u producten aan wenst te passen kiest voor voor de zwarte knop Terug 
naar assortiment, indien u geen verdere aanpassingen wenst te doen kiest u voor de groene 
knop verder naar bestellen. 

 

 
 U kijrgt nu het verzendt adres te zien, is dit correct n dan op de groene knop “Ga verder”, 

indien dit niet correct is zie hoofdstuk “Mijn Account:” om dit aan te passen.  
 Nadat uw het verzendadres heeft bevestigt krijg u de vraag hoe u het totaal bedrag wenst te 

voldoen, selecteer de gewenste betaalmothode door het bolletje voor de tekst te selecteren 



   

       

 

 
 Het kan voorkomen dat uw school een of meerdere velden ter controle heeft gespecificeerd 

zoals een leerling naam of leerlingnummer, vul deze velden naar waarheid in: 
 

 
 Onderaan van de pagina vind u een vinkje waarmee u akkoord kunt gaan met de algemene 

voorwaarden, nadat u dit vinkje heeft goedgekeurd kunt u de bestelling bevestigen door middel 
van de groene knop. Indien er aanvullende voorwaarden vanuit uw school van toepassing zijn 
vind u een 2e vinkje wel u moet goedkeuren.  

 

 
 U krijgt nu de de betaaloptie van de door u gekozen gekozen betaalmethode, rond de betaling 

volgens dit systeem af. 
  

 iDeal: 

 

 
 Visa/Mastercard: 

 

 
 Nadat de betaling succesvol is afgerond krijg u een melding dat deze succesvol is ontvangen, 

de bestelling word nu door Choose IT verwerkt en hiervan ontvangt u tevens per email een 
bevestiging. 

 
Aanschaf met een bijdrage vanuit uw school: 

 Een bestelling plaatsen met een bijdrage vanuit uw school verloopt bijna hetzelfde als een 

bestelling zonder een bijdrage met als toevoeging dat onderstaande melding bij de 

betaalmethodes ontvangt:  
 

 
 Onder deze melding kunt u de keuze maken hoe u het openstaande bedrag wenst te voldoen, 

maak hierin uw keuze en kies voor de groene knop ga verder. 



   

       

 
 In het volgende scherm wordt een overzicht gegeven van uw bestelling inclusief het 

beschikbare budget, rond nu uw bestelling af volgens dezelfde handelingen als bij IDeal of 

creditcard. 

 Ga terug naar begin van de handleiding. 

  

Huur: 
 

Bestellen via de huur optie: 

 Indien uw school deze optie heeft goedgekeurd kunt u uw aanschaf via Choose IT ook 

gespreid betalen in 36 termijnen. 

 Bij betaling via de huur optie verloopt uw bestelling via onze partner, u plaatst uw bestelling 

dus niet via Choose IT. Indien deze optie beschikbaar is vindt u de link naar de lease partner 

op de hoofdpagina.  
 

 
 Bij de tekst onder de betaalmethodes vindt u de link naar de shop van de partner.  

Word de optie niet benoemd in deze tekst dan is de huur mogelijkheid niet goedgekeurd door 

uw school en is het niet mogelijk om deze regeling aan te vragen.  
 

Informatie over de status van uw bestelling de huur optie:  

 Vanwege het feit dat u de bestelling bij onze lease partner plaatst duurt de verwerking van uw 

bestelling vaak enkele werkdagen langer dan de verwachte levertijd welke op de Choose IT-

website worden benoemd.  

Voor vragen over de status van uw bestelling via huur optie kunt u terecht bij de partner, u 

vindt hun contact informatie via deze link 

 Ga terug naar begin van de handleiding. 

  

Verzendbevestiging: 

 Zodra u uw bestelling heeft afgerond ontvangt u per e-mail een bestelbevestiging,  

Als uw bestelling door ons is verzonden ontvangt u een e-mail van DHL met daarin uw track & 

tracé code. Als u de link in de e-mail aanklikt krijgt u via uw browser de huidige status te zien 

van uw bezorging, hierin kent DHL de onderstaande statussen:  
 

 
 Zolang uw zending de status van Sorteren heeft kunt u geen veranderingen doorvoeren. 
 

 
 Zodra de status van aangemeld via Sorteren naar Onderweg is veranderd krijgt u ook een 

verwacht afgifte moment te zien. 

http://www.smart2scool.nl/contact


   

       

Bent u op het moment van deze datum niet aanwezig, dan kunt u via de Track & trace link 

zolang DHL dit toestaat ook het bezorg moment of bezorg locatie aanpassen. 

Zodra uw zending succesvol is bezorgd ziet u dit als volgt weergegeven: 

 

 
 Om de details van de status van uw bestelling te zien, zoals bij bijvoorbeeld een kleine 

vertraging, kunt u dit inzien door op de rode knop naast de tekst “Toon details” te drukken.  

 

 
 Is er een probleem met uw bezorging kunt u dit aan ons melden via het Service formulier 

 Ga terug naar begin van de handleiding. 

  

Contactmogelijkheden: 

 Heeft u vragen over de aanboden producten of over uw geplaatste bestelling dan kunt via de 
contact knop in de zwarte menubalk met ons in contact komen: 

 

 
 U kunt uw vraag via verschillende mogelijkheden aan ons stellen, via het contactformulier, via 

email, of per telefoon. 
 

Live Chat: 

 Mocht u korte vraag hebben waarop u snel antwoord wenst, of geholpen willen worden bij het 

maken van de juiste keuze dan staan we tot uw beschikken via de live chat. U vindt de chat 

mogelijkheid links onderin het scherm onder de blauwe knop.  

 

 
 Mochten er geen medewerkers beschikbaar zijn kunt u altijd een bericht achterlaten via 

dezelfde blauwe knop, uw vraag wordt dan zo snel mogelijk beantwoord. 

 
Telefoon: 

 Tijdens kantooruren staat onze telefonische helpdesk u graag te woord. Buiten de kantooruren 
kunt u uw vraag altijd via het contactformulier aan ons stellen. 

 

 
 

Contact Formulier: 

 Indien u vragen heeft over uw geplaatst bestelling, uw betelling wenst te retourneren of 
annuleren, de status van uw bestelling wenst te vernemen of een eerder ontvangen apparaat 
aan west te melden voor garantie kunt u dit aan ons kenmaar maken via het contact formulier, 
u vind dit formulier in het contact menu. 



   

       

 

 
 Om een contact formulier in te vullen klikt u op de knop in het contact in het menu, u word nu 

automatisch doorverwezen naar het contact formulier. Het contact formulier bevat alle uitleg 
zodat u direct alle correcte informatie aan ons door kunt geven, wij verzoeken u vriendelijk alle 
verzochte velden correct en compleet in te vullen. 

  

 Uitleg per onderwerp van dit contact formulier vind u bij het hoofdstuk ondersteuning. 

 Houd altijd uw  bestelbestiging bij de hand indien u contact met ons opneemt.  
Beschikt u niet meer over deze informatie kunt u de verzendbevestiging downloaden via mijn 
account 

  

 Ga terug naar begin van de handleiding. 

  

Ondersteuning:  

 Indien u vragen heeft over uw geplaatst bestelling, uw betelling wenst te retourneren of 

annuleren, de status van uw bestelling wenst te vernemen of een eerder ontvangen apparaat 

aan wenst te melden voor garantie kunt u dit aan ons kenmaar maken via het supportformulier, 

u vind dit formulier in het contact menu.  

 

 
 

Ik wil de status van mijn bestelling weten.: 

 Indien u de status van uw bestelling wenst te ontvangen, gebruik dan deze optie.  

U kunt de verwachte levertijden zelf terugvinden in “mijn account”, mocht u vragen hebben 

over deze datum neemt u dan via deze optie contact met ons op. 

 

 
 De opties welke wenselijk zijn voor deze vraag komen automatisch onderaan de selectie van 

uw vraag. Heeft u alles correct ingevuld druk dan op de knop “versturen”  

  

 
Ik wil mijn nog niet geleverde bestelling annuleren. 

 Heeft u een bestelling geplaatst maar is deze niet meer wenselijk en heeft u nog geen 

verzendbevestiging ontvangen?  

Gebruik dan deze optie om de gewenste annulering bij ons te melden.   

 

 
 De opties welke wenselijk zijn voor deze vraag komen automatisch onderaan de selectie van 

uw vraag. Heeft u alles correct ingevuld druk dan op de knop “versturen” 

  

 
Ik heb een vraag/opmerking over de levering/vervoerder. 

 Heeft u een verzendbevestiging ontvangen met een DHL-track & trace code maar heeft DHL 

het pakket niet volgens deze planning bezorgt of ervaart u andere problemen met de 

vervoerder? Gebruik dan deze optie om deze aan ons door te geven.  

 

 



   

       

 De opties welke wenselijk zijn voor deze vraag komen automatisch onderaan de selectie van 

uw vraag. Heeft u alles correct ingevuld druk dan op de knop “versturen” 

  

 
Ik wil mijn reeds geleverde bestelling retourneren. 

 Heeft u een bestelling geplaatst en ontvangen maar is deze niet meer wenselijk Gebruik dan 
deze optie om de gewenste annulering bij ons te melden.   
Retourneren is enkel mogelijk binnen 14 werkdagen na ontvangst en mits de aanvraag voldoet 
aan ons algemene voorwaarden. 

 

 
 De opties welke wenselijk zijn voor deze vraag komen automatisch onderaan de selectie van 

uw vraag. Heeft u alles correct ingevuld druk dan op de knop “versturen” 
  

 
 

 
Er is een ander product geleverd dan ik besteld heb. 

 Heeft u een ander product ontvangen dan welke u besteld heeft? Gebruik dan deze optie om 
dit feit aan ons te melden, we nemen dan zo snel mogelijk contact op om dit met u op te 
lossen.  

 

 
 De opties welke wenselijk zijn voor deze vraag komen automatisch onderaan de selectie van 

uw vraag. Heeft u alles correct ingevuld druk dan op de knop “versturen” 
  

 
Ik wil graag support voor een defect product. 

 Heeft u een product via Choose-IT gekocht en is deze defect geraakt?  
Vul dan dit formulier in en onze supportafdeling neemt zo snel mogelijk contact met u op. 
 

 LET OP: apparaten welke niet via Choose-IT zijn geleverd kunnen niet via deze methode 
worden aangemeld.  

 

 
 De opties welke wenselijk zijn voor deze vraag komen automatisch onderaan de selectie van 

uw vraag. Heeft u alles correct ingevuld druk dan op de knop “versturen” 
  

 
Ik heb een andere vraag/opmerking. 

 Alle vragen betreffende Choose-IT kunt u via deze optie aan ons stellen.  

 

 
 De opties welke wenselijk zijn voor deze vraag komen automatisch onderaan de selectie van 

uw vraag. Heeft u alles correct ingevuld druk dan op de knop “versturen” 
  

 Ga terug naar begin van de handleiding. 

  

F.A.Q.:  

 Hieronder vindt u een selectie uit te meest gestelde vragen aan Choose IT met de daarbij 

behorende antwoorden. Mocht uw vraag hier niet zijn genoemd neem dan contact met ons via 

de contactmogelijkheden of via het contact formulier 

  

Vraag: Heeft u een vraag m.b.t. inlogcodes gerelateerd aan uw specifieke school? 

Antwoord: Centralpoint beschikt niet over deze gegevens, neemt u a.u.b. contact op met uw school 

  

Vraag: Ik krijg de activatie link niet binnen 

https://www.centralpoint.nl/pdf/Algemene_Voorwaarden_Consumenten.pdf


   

       

Antwoord: Controleer de spelling van uw e-mailadres, indien correct controleer uw spambox van uw e-

mailaccount. 

  

Vraag: De ontvangen activatie link activeert mijn account niet 

Antwoord: Kopieer de activatie link handmatig vanuit de ontvangen e-mail naar uw browser  

(bijvoorbeeld Chrome, Firefox of safari) en druk op enter. 

  

Vraag: Ik krijg mijn account niet geactiveerd, ik klik op de activatie link in de e-mail maar deze werkt 

niet correct. 

Antwoord: Doet u a.u.b. een poging via een Computer of Laptop, de activatie link werkt mogelijk niet via 

uw Smartphone of Tablet. Niet succesvol, neem contact met ons op via de 

contactmogelijkheden. 

  

 

 

Vraag: In ben succesvol ingelogd in het systeem maar zie niet het omschreven assortiment, ik zie 
enkel een laptoptas. 

Antwoord: U heeft vermoedelijk in het verleden al een keer een bestelling geplaatst. Hierna is het 
assortiment gewisseld waardoor u nu enkel een laptop tas ziet. Neem contact op met Choose 
IT via onze contactmogelijkheden. 

  
Vraag: Ik heb mijn apparaat via Choose IT verzekert en ik heb reeds betaald, helaas heb ik tot op 

heden nog een Polisvoorwaarden ontvangen.  
Antwoord: De polis word opgesteld door de verzekeraar, Choose IT heeft helaas geen invloed op de 

verwerkingssnelheid. U kunt de verzekeraar bereiken via deze link 
  

Vraag: Ik heb een bestelling geplaatst via de optie huur maar ik heb niets vernomen van Choose IT? 

Antwoord: Voor vragen over de status van uw bestelling via huur optie kan Choose IT u helaas niet 

informeren. U kunt hiervoor terecht bij de huur partner, u vindt hun contact informatie via deze 

link 

  

Vraag: Mijn apparaat is defect geraakt binnen garantie,  wat nu? 

Antwoord: Meld uw defect via het contact formulier 

  

Vraag: Mijn apparaat is defect door een extern onheil en ik ben niet via jullie verzekerd, kunt u mij toch 

helpen? 

Antwoord: Helaas kunnen wij op dit moment geen reparaties aannemen buiten garantie welke niet via ons 

verzekert zijn.   
  

Afsluiting: 
 Mocht u naar aanleiding van deze handleiding vragen, tips of verbeterpunten met ons willen 

delen kunt u deze e-mailen naar chooseit@centralpoint.nl met als onderwerp: Choose IT 

Handleiding. 
 Ga terug naar begin van de handleiding. 

 

http://www.smart2scool.nl/contact
http://www.smart2scool.nl/contact
mailto:chooseit@centralpoint.nl?subject=Handleiding%20Choose-IT

