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Onderhoud en controle beveiligingsinstellingen  
  

Eén systeem *onderhoud (binnen 24 uur gereed):   € 60,- 

Tweede systemen tegelijk aangeboden:   € 110,-  

Systeem bij mij aanleveren en de volgende dag ophalen.  

  

Overige apparatuur (printers, netwerk) of onderhoud op locatie :  € 15,- p/kwartier | € 58,-/uur  

Reiskosten (incl. reistijdvergoeding)  

Overige diensten  
  

 € 0,60 p/km  

Reparatie in mijn werkplaats, exclusief onderdelen:   € 15,- p/kwartier  

Consult voor reparatie, instellen of onderhoud op locatie   € 15,- p/kwartier plus € 0,60 p/km  

 

Workshop WACHTWOORDEN bij u op locatie op uw eigen systeem  

Blok van 1 uur  € 60,-  

Blok van 2 uur  € 115,-  

Reiskosten (incl. reistijdvergoeding)  € 0,60 p/km  

 

Voor overige diensten maak ik graag een offerte voor U.  

Alle genoemde prijzen zijn incl. BTW.  
* Onderhoud, zie volgende pagina  
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Inbegrepen is:  

• Reinigen van binnen- en buitenkant, ventilatoren en openingen voor optimale koeling;  

• Controle op noodzakelijke Systeem- en software updates;  

• Controle op virus- en spyware beveiliging en eventuele updates installeren;  

• Controle op goede werking van videokaart, harde schijf en geheugen;  

• Opschonen van overbodige bestanden op het systeem;  

• Installatie van software voor hulp op afstand als u dat wenst. Uw systeem kan worden 

voorzien van een aantal praktische tools zodat ik u op afstand kan helpen;  

• Optimalisatie van de harde schijf uitvoeren;  

• Advies over optimale veiligheid en betrouwbaarheid.  

Uitgesloten zijn:  
• Reparaties aan uw systeem;  

• Levering en installatie van security suite (offerte);  

• Updates installeren van eigen aangekochte programmatuur;  

• Upgrades van systeemsoftware en overige software;  

• Data overzetten naar een nieuw systeem; •   

Instructie over werking van systeem of software;  

• Een back-up maken.  

Bij een update van een product zijn er voor U geen kosten aan verbonden.   

Een upgrade is meestal een betaalde aanbieding van een fabrikant en geeft vaak extra functionaliteit. 

Als U die hebt aangeschaft, kan ik de upgrade wel voor U installeren.  

Uitgesloten services kan ik voor u aanbieden na mondeling overleg of via een offerte.  

  


	Tarievenpagina Particulieren 2019

