Service-tarieven

Servicekosten

Prijzen:

Uurtafief (berekend per 15 min.)
Onderzoekskosten (indien u het gevonden probleem niet laat verhelpen)
Voorrijkosten (voor haal- en brengservice worden dubbele reiskosten gerekend)
0 – 5 KM
5 – 10 KM
10 – 25 KM
25 KM en meer

€ 40,00
€ 25,00
€
€
€
€

5,00
7,50
12,50
17,50 + 0,50 ct/km

Reparatie/installatie
Reparatie van defecte PC of laptop onderdelen

(Prijs op aanvraag)

Software-installatie
Installatie besturingssysteem (incl. drivers, updates en basissoftware)
Installatie overige softwarepaketten

€ 55,00
uurtarief

Netwerk-installatie (excl. materiaalkosten)
Aanleg van modem, bekabeling en werkklaar maken van PC of laptop
Aanleg van een router + werkklaar maken van de PC of laptop

€ 60,00
€ 40,00

Reparatie power/data connector (excl. materiaalkosten)
Externe harde schijf
Laptop
Tablet / telefoon

€ 20,00
€ 35,00
(Prijs op aanvraag)

Onderhoud
Éénmalige onderhoud van een PC / laptop
2x per jaar onderhouden van een PC / laptop (1x onderhoud per 6 maanden)

€ 35,00
€ 50,00

Cleaning
Reinigen buitenkant tablet / telefoon
Reinigen binnenkant en buitenkant TFT-monitor (binnenkant schoon blazen)
Reinigen buitenkant toetsenbord en muis
Reinigen binnenkant en buitenkant PC / laptop
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€
€
€
€

5,00
5,00
5,00
15,00
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SSD upgrade
Harde schijf vervangen door een 120 GB SSD
Harde schijf vervangen door een 240 GB SSD
Harde schijf vervangen door een 480 GB SSD
Harde schijf vervangen door een 960 GB SSD
Oude laptop harde schijf in een externe behuizing, compleet met bekabeling

€ 49,00
€ 65,00
€ 95,00
€129,00
€ 10,00

Data-recovery
Softwarematige recovery per 10 GB
Data overzetten (bijv. bij een herinstallatie) per 5 GB
Harde schijf wissen (de harde schijf kan worden hergebruikt)
Harde schijf vernietigen (de harde schijf kan niet worden hergebruikt)

€
€
€
€

25,00
10,00
25,00
10,00

Video digitaliseren
Videoband overzetten naar digitaal bestand (max. 120 min.)
Videoband overzetten naar digitaal bestand (120 – 240 min.)
Kopie van de film op eigen USB-stick of harde schijf, na overzetten
Kopie van de film op DVD (per film)
Kopie van de film op nieuw data-medium

€ 15,00
€ 25,00
Gratis
€ 5,00
(Prijs op aanvraag)

Startklaar service
PC of laptop startklaar maken (incl. overzetten van max 10 GB)
Data overzetten per 5 GB (bij meer dan 10 GB)

€ 39,00
€ 10,00

Webdesign
Opzetten en online brengen van een website (5 pagina’s)
Extra pagina (per stuk)
Opzetten en online brengen van een webshop (incl. 10 artikelen)
Extra artikel (per stuk)

€ 299,00 excl. BTW
€ 25,00 excl. BTW
€ 799,00 excl. BTW
€ 35,00 excl. BTW

Alle prijzen zijn incl. BTW, behalve voor webdesign. Facturering wordt gedaan bij (op)levering van het product en kan
contant of per PIN worden voldaan. Betaling via overboeking kan alleen na overleg.
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