
Uittreksel van de regeling 

Medewerkers 

• Deelname is mogelijk 1x per 48 maanden; 
• De medewerker heeft een betaald vast of tijdelijk dienstverband van minimaal 0.3 fte. Het 

tijdelijk dienstverband dient nog minimaal een jaar door te lopen na 
deelname/declaratie; 

• Student-assistenten zijn uitgezonderd van deelname, evenals medewerkers die al 
computerapparatuur in bruikleen hebben/ al vergoed hebben gekregen. 

Voorwaarden  (medewerkers) 

• Tweedehands/refurbished apparatuur is uitgesloten van de regeling. Dat geldt ook voor 
apparatuur dat via een zogeheten kredietovereenkomst (bijv. via een abonnement) 
wordt aangeschaft. 

• U kunt via deze regeling òf een tablet/e-reader OF een laptop/desktop declareren. U kunt 
dus niet beide declareren.Wilt u een duurdere uitvoering (upgrade) dan de aangegeven 
standaard aanschaffen, dan zijn de extra kosten voor uw eigen rekening. U koopt zelf de 
apparatuur en wordt dus eigenaar. U bent daarmee zelf verantwoordelijk voor schade, 
verlies en diefstal. 

• Als het contract binnen 1 jaar na declaratie van de ICT apparatuur wordt beëindigd/ u 
binnen 1 jaar uit dienst gaat, dient de restwaarde van de voorziening (incl. BTW) aan de 
RUG te worden terugbetaald. De voorziening is dan namelijk niet meer nodig voor de 
werkzaamheden. Dit geldt voor degenen die vanaf 1 januari 2021 deelnemen. 

• Bij het gebruik van RUG ICT-diensten op een computer apparatuur is RUG Acceptable Use 
Policy (AUP) van toepassing. De deelnemer stemt hiermee in. 

— 

Technische specificaties 

• Tablet of E-Reader 
Hoogte van de vergoeding en technische voorwaarden/specificaties tablet 
Op basis van technische functionaliteit en gebruiksduur is een standaard bepaald. Als standaard 
geldt de Samsung Galaxy Tab A7 64GB. De kosten bedragen €260. 

Technische specificaties 

• Minimaal geheugen; 3GB 
• Minimaal harde schijfruimte; 64GB 
• Besturingssysteem vereiste; Android / iPadOS 
• Minimaal standaardprocessor; Snapdragon 662 / A12 of gelijkwaardig 
• Minimaal 2-megapixel front camera (ivm video calls/foto’s) 
• Minimaal full-HD touchscreen of beter 

Indien in plaats van een tablet een e-reader wordt aangeschaft dan geldt als voorwaarden dat de 
voorziening op basis van technische functionaliteit en gebruiksduur een standaard is bepaald. Als 
standaard geldt de Kobo Forma. De kosten bedragen ongeveer €264. 

Technische specificaties 

• Minimaal full-HD touchscreen of beter 
• Minimaal harde schijfruimte: 8GB 
• Zelfstandig met internetverbinding (WIFI) 
• Bevat een webbrowser om alle RUG webapplicaties (intranet publicaties, HR regelingen, 

declaratieportal, overige webapplicaties RUG) te kunnen gebruiken 

https://www.coolblue.nl/product/867102/samsung-galaxy-tab-a7-64gb-wifi-grijs.html
https://www.bol.com/nl/p/kobo-forma-e-reader-waterdicht-grote-8-inch-scherm-instelbaar-warme-kleur-8gb-wifi-zwart/9200000098462721/


• Desktop/Laptop 
Op basis van bovenstaande technische specificaties kan de laptop een langere periode gebruikt 
worden. Voorbeeld voor een laptop: https://tweakers.net/(…)/hp-14-cf2400nd.html. De technische 
voorwaarden gelden ook als in plaats van een laptop een desktop wordt aangeschaft. Voor de 
desktop geldt als standaard de Lenovo Ideacentre 510S-07ICK 90LX005CMH(2020). De kosten 
hiervoor bedragen €500. 

Technische specificaties 

Op basis van technische functionaliteit en gebruiksduur zijn minimale eisen vastgesteld. Deze 
zijn: 

• Minimaal 8GB geheugen 
• Minimaal een i3 of Ryzen 5 processor 
• Een Full HD scherm 
• Besturingssysteem op basis van Windows, Chrome OS, Mac OS. 
• Overige vergoedingen computerapparatuur en specificaties 

Dit betreft een apart los scherm/apart toetsenbord/muis/headset/webcam. 

• Maximaal €25 voor een muis en/of toetsenbord, bijvoorbeeld; 
Technische specifiacties:- bedraad met USB aansluiting of draadloos 
– ISO of ANSI 
– minimaal 400DPI (muis) 
– 3 knoppen (links, rechts, scrollen) (muis) 

• Maximaal €45 voor een headset, aangeraden wordt Logitech H340 USB; 
Technische specifiacties:- Frequentiebereik (headset): 20Hz – 20kHz 
– Frequentiebereik (microfoon): 100Hz – 16kHz 

• maximaal €100 voor een in hoogte verstelbaar Full HD scherm (1920X1080 ). Voor 
ongeveer € 100,- zijn diverse modellen beschikbaar. 
Technische specificaties:- Resolutie 1920X1080 
– In hoogte verstelbaar 
– Diagonaal scherm minimaal 23.8 

• maximaal €35 voor een webcam, bijvoorbeeld. 
Technische specifiacties: 
– De webcam heeft een (geïntegreerde) microfoon 
– De webcam kan beeld in full-HD vastleggen 
– WIFI ondersteuning 
– Resolutie 1920×1080 of meer 
– Automatische focusinstelling van de lens 

 

https://tweakers.net/pricewatch/1651162/hp-14-cf2400nd.html
https://tweakers.net/toetsenborden/vergelijken/#filter:Tc2xCoMwEMbxd_nmFEyMRvMAgkOnjuKQJhlSgkoiLpJ37wlFOh387s_diXcyixtdhp7armJKCta37cywJufTEHx00NhS-GT88LWmncxke8vm7Ujdg7Mrtf4ZFuiKIdNiCHH3iR6cEFKpax4m0oGmljUKAxfyxgmNqDGTUtv_Me-UJC_lCw
https://tweakers.net/monitoren/vergelijken/#filter:q1bKL0pJLXLLTM1JUbJSKijKzCpW0oEIBucXlQDFEouT4SIFqcmeQHW6hjogpcmpvpl5SlYGOkrFQAm3zJyS1KJiJatqJUMTIzMQXZaYo2QVrWRoZmiiFFurAxQ3NkESNzY0MwWK19YCAA
https://azerty.nl/search-bar?keywords=7423637265261&gclid=CjwKCAiAtK79BRAIEiwA4OskBhvE4RELNLFySd4S-nukBTqo1uaUr5JTEuKSQ2IEnS3PEFUwjqrPTRoCPf8QAvD_BwE#!sorting=15&limit=9&view=grid
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