Algemene reparatietarieven per 1 oktober 2018:
Onderzoekskosten:

€ 39,=

Herinstallatie Windows (zonder backup)*:

€ 69,=

Herinstallatie Windows met backup data van 1 gebruiker / account*:

€ 99,=

Backup van elke extra gebruiker / account, per gebruiker:

€ 19,=

Malware / virus verwijdering, inclusief Windows updates en finetunen installatie:

€ 79,=

Computer “APK” (bijwerken en finetunen Windows, excl. Malware / virus verwijdering):

€ 59,=

Backup van uw data, tot 50GB aan data**:

€ 29,=

Backup van uw data, van 50 – 100GB aan data**:

€ 39,=

Backup van uw data, vanaf 100GB aan data**:

€ 59,=

Data herstel / recovery tot 50GB aan data***:

€ 59,=

Data herstel / recovery van 50 tot 100GB aan data***:

€ 79,=

Data herstel / recovery vanaf 100GB aan data***:

p.o.a.

Inbouwen van hardware welke bij ons is aangeschaft, per component:

€ 10,=

Inbouwen van hardware welke niet bij ons is aangeschaft, per component:

€ 20,=

*Exclusief benodigde Windows licentie indien u deze niet mee levert.
**Exclusief backup medium zoals een USB stick of externe harddisk.
***Resultaat NIET gegarandeerd, bij geen geslaagd resultaat betaald u alleen de onderzoekskosten a € 39,=
Mocht de reparatie niet rendabel of onhaalbaar zijn en u schaft een andere PC of laptop bij ons aan,
dan betaald u GEEN onderzoekskosten!
Laptop hardware reparatietarieven:
Schermvervanging: 15,6” LED scherm 1366 x 768, glanzend of mat:

€ 169,=

Schermvervanging: 15,6” LED scherm 1920 x 1080 (FullHD), glanzend of mat:

€ 189,=

Schermvervanging: 17,3” LED scherm 1600 x 900, glanzend of mat:

€ 189,=

Schermvervanging: 17,3” LED scherm 1920 x 1080 (FullHD), glanzend of mat:

€ 219,=

Overige schermformaten op aanvraag, bijv. IPS LED of afwijkende resoluties.

P.o.a.**

Ventilatorvervanging:

V.a. € 89,=*

Accu vervanging:

V.a. € 39,=*

Toetsenbord vervanging:

V.a. € 29,=*

Scharnieren vervanging:

P.o.a.**

Kappen vervangen (onderkap, bovenkap e.d.)

P.o.a.**

Laptop intern reinigen + nieuwe koelpasta:
*Afhankelijk van merk en model laptop.

€ 79,=

