Klaar maken van het product:
– Gebruiksklaar maken van Computer/Laptop: € 50,00
-> Systeeminstellingen configureren
-> Gebruikersaccount aanmaken en configureren
-> Microsoft updates installeren
-> Windows updates installeren
-> Extra gekochte software installeren
-> Email configureren
– Gebruiksklaar maken van Tablet/Telefoon: € 30,00
-> Laatste versie besturingssysteem installeren
-> Belangrijke systeeminstellingen configureren
-> Gebruikersaccount aanmaken en configureren
-> Email configureren
-> Apps installeren (max 8)

Herinstalleren van het product:
– Herinstallatie van computer/laptop: € 65,00
-> Uw computer/laptop wordt volledig gewist en voorzien van een compleet nieuwe
installatie van Microsoft Windows. Na de installatie worden alle updates
geïnstalleerd en wordt er een check-up uitgevoerd om te controleren of alle
componenten naar behoren geïnstalleerd zijn.
– Herinstallatie van Tablet/Telefoon: € 50,00
-> Uw tablet/telefoon wordt volledig gewist en voorzien van een compleet nieuwe
installatie van Andriod/iOS/Windows Phone. Na de installatie worden alle updates

geïnstalleerd en wordt er een check-up uitgevoerd om te controleren of alle
componenten naar behoren geïnstalleerd zijn.

Componenten inbouw:
– Componenten inbouw (SSD, HDD, etc.): € 25,00
-> Na aankoop van een videokaart, geluidskaart, geheugen, draadloze ontvanger,
kaartlezer, extra hardeschijf, SSD of andere component wordt deze ingebouwd.
Na het plaatsen wordt alles getest en geïnstalleerd zodat het probleemloos werkt.
Extra Diensten Computer/Laptop:
– Randapparatuur installeren: € 25,00
– Netwerk router (bedraad of draadloos installeren): € 25,00
– Extra Harde schijf of SSD inbouw: € 25,00
– Gegevens overzetten naar nieuwe computer: € 60,00
Controle en verwijderen van kwaadaardige en schadelijke software: € 50,00
-> Uw computer wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van malware, zoals virussen,
spyware, adware, ransoware en ongewenste reclame. Wij adviseren om extra
beveiliging te installeren (internet security).

Back-ups en Opslagmedia Recovery:
–> Bestanden overzetten (t/m 50 GB): € 35,00 (Bestanden overzetten vanaf 50 GB op
aanvraag.)
–> Back-up maken (t/m 500 GB): € 130,00 (Back-up maken vanaf 500 GB op aanvraag.)
–> Data Recovery van zowel interne als externe opslagmedia (softwarematig): € N.O.T.K

Service check:
Hele computer/laptop check-up inclusief schoonmaakbeurt intern: € 100,00
-> Er wordt een volledige check-up van uw computer systeem gemaakt op de volgende
punten:

Controle en verwijderen van kwaadaardige items
Computer reinigen en stofvrij maken
Update van Windows & Office en nieuwe stuurprogramma’s

iMac Reparatie :
1 TB SSD + Inbouw = € 320,00
16 GB werkgeheugen + Inbouw = € 300,00
Schoonmaken iMac = € 75,00
Lijmlaag = € 15,00
Migratie oude gegevens + Nieuwe Mac oS = € 140,00
Na het plaatsen wordt alles getest en geïnstalleerd zodat het probleemloos werkt.
Let op! Eigen risico (van de klant) van verwijderen van beeldscherm. Wij gaan uitermate
voorzichtig te werk voor demontage. Indien scherm niet meer/ functioneert wordt er een
nieuwe scherm gekocht op de kosten van de klant.
Voorwaarden: Deze actie geldt alleen op het kantoor van Dedicated Solution B.V.
Bel of email nu voor een afspraak.

