Allemaal Digitaal: de spelregels
We gaan ons keihard inzetten om zo veel mogelijk laptops en tablets zo snel mogelijk te bezorgen bij
de mensen die ze het hardst nodig hebben. We vinden het belangrijk dat we dat doen op een manier
die voor iedereen duidelijk is, zonder het heel ingewikkeld te maken.
Hoe werkt het?

Spelregels voor donateurs van laptops en tablets:
1. We zijn super blij met je donatie!
2. Je zoekt in jouw organisatie naar ongebruikte, werkende, laptops en tablets die jullie eigendom
zijn. Je hoeft niet alles stuk voor stuk te testen.
3. De voedingskabels moeten worden meegeleverd. Als dit niet lukt, geeft het aan bij het
aanmeldformulier bij ‘overige opmerkingen’.
4. Je zorgt dat de tablets losgekoppeld zijn van BIOS-wachtwoorden en Cloud-ID’s, zoals Apple
ID’s of ‘find-my-device’-achtige services.
5. Je hoeft geen stickers met logo’s van je organisatie of id-tags te verwijderen. Dat doen wij.
6. Je brengt je devices naar SNEW in Boxtel of geeft aan waar en wanneer we het op kunnen
komen halen (vanaf 10 devices).
7. Door als organisatie in te schrijven als device-donateur gaan jullie akkoord dat jullie afstand
doen van (eigendom op) de devices die jullie als organisatie doneren.
8. Je beseft dat niet alle devices geschikt zijn om in te zetten voor dit project. In dat geval zullen
ze gecertificeerd gerecycled worden.
9. Je zorgt dat jouw team alle hygiënische aanbevelingen van het RIVM hoog in acht neemt. Je
draagt hiervoor zelf de verantwoordelijkheid.

Wat doen wij?
1. Wij zorgen dat de devices worden ontdaan van alle data die zich daarop bevindt en verstrekken
aan de inleverende organisaties een certificaat daarvan.
2. Wij ontdoen alle laptops van eventuele donateur-specifieke kenmerken zoals stickers met
logo’s of id-tags.
3. Wij zorgen dat op elk device een actueel besturingssysteem wordt geïnstalleerd.
4. Wij zorgen er voor dat uw devices via de LINDA.Foundation en Sivon (via Allemaal Digitaal)
terecht komen bij degene die anders geen mogelijkheid hebben om ze aan te schaffen.
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