
Informatie over Refurbished Laptops 

 

 

 

De volgende informatie is van belang voor de aanschaf van een refurbished  

zakelijke laptop. Als u een refurbished laptop koopt via onderneming by-ehb  

verklaart u kennis te hebben genomen van dit document en akkoord te gaan  

met de inhoud. De algemene voorwaarden van by-ehb vindt u op de website. 

 

 De refurbished HP ProBook en EliteBook systemen zijn duurzame zakelijke laptops,  die volledig en juist 

functioneren, met een prijs die (meestal ver) onder de 40% van de nieuwwaarde ligt. De leveranciers werken 

met de intentie om hergebruik van systemen en materialen te bevorderen en bij te dragen aan een gezonder 

milieu en willen een duurzame bijdrage leveren aan een betere wereld.  

 Deze laptops zijn al eerder gebruikt, bv. op beurzen, seminars, leslokalen of in bedrijven en opgekocht uit 

faillissement. Er kunnen daarom (lichte) beschadigingen (zoals krasjes of kleine deukjes) zijn op de 

buitenkant van het systeem. De werking van het systeem wordt hier niet door beïnvloed! Het systeem is een 

refurbished systeem, gecontroleerd en volledig correct werkend.  

 Deze zakelijke laptops zijn ideaal voor studenten, scholieren, zzp-ers of voor bedrijven die voor medewerkers 

een thuiswerkplek willen faciliteren en voor een relatief laag bedrag de kosten van een thuiswerkplek met 

een zakelijke laptop voor hun rekening nemen. De medewerkers krijgen een systeem met hoge specificaties 

die fors boven de specificaties liggen van de goedkopere merken consumenten laptops. De systemen zijn 

niet geschikt om zware games te installeren of  videobewerkingen te doen maar primair bedoeld voor werk of 

studie. 

 De prijzen zijn vooral afhankelijk van processor en de grootte en resolutie van het beeldscherm; sneller of 

groter is duurder. 

 Het is van belang om afhankelijk van het gebruik of de functie van een medewerker een juiste keuze te 

maken. Systemen met een extra numeriek keypad bij het toetsenbord zijn bv. aan te raden voor 

medewerkers die een functie op een financiële administratie hebben; vaak zijn deze systemen uitgerust met 

een beeldscherm van minstens 15,6 inch. Als alternatief kan gekozen worden voor een extern USB 

toetsenbord en eventueel een externe monitor. 

 Door de corona-crisis is de vraag naar refurbished systemen groot, omdat veel mensen thuis (moeten) 

werken. De prijzen en beschikbaarheid zijn onder voorbehoud en het aanbod en de prijzen variëren 

dagelijks. 

 Op de hardware zit 30 dagen garantie. De garantie is geen verzekering tegen door u zelf veroorzaakte 

schade (val, stoten, water of vocht, onjuist gebruik),  maar uitsluitend op het correct functioneren van de 

apparatuur en onderdelen bij normaal en juist gebruik. Reclamatie dient binnen 7 dagen na een levering te 

gebeuren. 

 Er wordt een pre-installed Windows 10 licentie geleverd, inclusief de meest recente updates. Enkele stappen 

van de installatie (gebruikersinstellingen,  eigen licenties van applicaties zoals een Citrix of rdp-client of anti-

virus software) dienen door u zelf te worden geïnstalleerd. Het is ook mogelijk om een pre-installed lokale 

versie van Microsoft Office tegen meerprijs te kopen. De Microsoft licenties voor Windows en Office zijn 

tegen een speciale prijs voor refurbished systemen (in feite verkoopt Microsoft de licenties tegen een lagere 

prijs omdat op hetzelfde systeem al eerder licenties zijn gekocht). Er worden geen activatiecodes en media 

(cd’s) geleverd. 

 

De systemen worden geleverd nadat de factuur betaald is en dienen corona-proof afgehaald te worden op mijn 

locatie. Ik verzend de systemen niet. Ik kan de systemen normaal gesproken leveren binnen 5 werkdagen na 

bevestiging van de opdracht per email. Voor vragen kunt u het beste communiceren via e-mail op het hieronder 

aangegeven e-mail adres. 
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