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Kan ik ook een iMac testen? 

Op dit moment kan u alleen MacBooks proberen in deze actie. Mocht u interesse hebben in 

een iMac kunt u een MacBook proberen en na de testperiode een iMac aanschaffen met de 

kortingscode. 

 

Wat is het maximaal aantal devices dat ik mag huren? 

U kan van ieder type device maximaal één stuk testen per bedrijf/organisatie. 

Ik ben particulier, mag ik ook gebruikmaken van deze actie? 

Nee, particulieren kunnen niet genieten van deze actie. 

Hoe lang mag ik het device gebruiken? 

De testperiode is 30 dagen. Bij ontvangst van het device ontvangt u een retourinstructie 

waarmee u het device op de laatste dag van de testperiode kunt retourneren. 

Mag ik de MacBook houden als deze mij bevalt? 

De MacBook die u heeft getest is een testdevice. Deze stuurt u na de testperiode retour. U 

ontvangt een kortingscode na de testperiode, waarmee u een nieuwe Mac kunt bestellen. 

Hoe werkt de cashback? 

Nadat de testperiode volledig is afgerond, krijgt u een kortingscode per e-mail waarmee u 

binnen drie maanden na ontvangst uw Mac kunt aanschaffen. U kan deze kortingscode 

invoeren tijdens het plaatsen van uw bestelling. 

Hoe stuur ik het device terug na de testperiode? 

Tegen het einde van de testperiode wordt er contact opgenomen voor een ophaalafspraak. 

Het device wordt bij u opgehaald. 

Wat gebeurt er als ik het device te laat terugstuur? 

U kan het device op de laatste dag van de testperiode terugsturen. Mocht dit niet lukken, 

neem dan direct contact met ons op. We zullen dan een passende oplossing vinden. 

Het device is beschadigd of verloren, wat nu? 

Op de huur van de MacBook zijn de algemene voorwaarden van Flex IT Rent van 

toepassing.  

https://www.flexitrent.com/be/algemene-voorwaarden/
https://www.flexitrent.com/be/algemene-voorwaarden/

