Tarievenlijst
Waarmee kan ik u helpen?
Ik repareer uw computer tegen een voordelig tarief. De meeste reparaties die niet bij u thuis kunnen
worden uitgevoerd, heb ik meestal binnen 24 uur weer voor u klaar met haal- en breng service.
Om te allen tijde de beste service te kunnen bieden voor de klant reken ik geen spoed- avond- of
weekendtarief. Daarnaast wordt NO CURE/ NO PAY gehanteerd (kan ik uw problemen niet
verhelpen dan betaalt u ook niets!).
Productnr. Diensten

Prijs incl. BTW

001

Virusverwijdering
Oplossingen voor alle virus, spyware en malware problemen.

007

Indien virusverwijdering niet geheel mogelijk is, wordt in overleg over
gegaan op Windows (her)installatie
PC Cleaning&Tuning
Softwarematig opschonen, hardware en behuizing schoonmaken,
versnellen van het besturingssysteem etc.
Computer APK volledige schoonmaak hardware en softwarematig
Inclusief haal en breng service
DATA Recovery
Persoonlijke data herstellen en/of Back-ups maken.
Internet Solutions
Installatie modem/router, aanleg vaste internet kabels en oplossingen
voor wificonnectiviteit.
Windows (her)installaties
Mogelijke vormen van Windows herinstallatie. Incl. haal en breng
service

Max. bedrag
€90,€15,- per
halfuur

Randapparatuur
Aansluiten en installeren randapparaten voor computer en televisie.
Digitale Televisie
Hulp bij het aansluiten en/of installeren van uw digitale televisie met
decoder.
Aankoopadviezen
Aankoopadviezen voor computer, laptop, telefoon, randapparaten en
losse hardware onderdelen.

€15,- per
halfuur
€15,- per
halfuur

002

003
004
005

006
007
008
009

010

011

•
•
•
•
•
•
•

Computerles
Computerles privé aan huis.

€15,- per
halfuur

Max. bedrag
€70,€15,- per
halfuur
€15,- per
halfuur
Standaard
€60,Plus+ €90,-

€12,50 per
halfuur
€12,50 per
halfuur

De genoemde tarieven zijn exclusief eventueel benodigde onderdelen.
Uiteraard krijgt u van mij vooraf een offerte indien onderdelen vervangen moeten worden.
Mocht u besluiten om de reparatie niet te laten uitvoeren, dan bereken ik u alleen de
onderzoekskosten (€15,-).
Laat u de reparatie uitvoeren dan vervallen de onderzoekskosten.
Betalingen geschieden contant, middels mobiele pintransactie of via bankoverschrijving.
Op alle diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
Prijs inclusief aanrijden tot 25KM, hierna reisvergoeding in overleg.

