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Onderzoekskosten: 

Onderzoekskosten algemeen        €40 

Wat doen wij voor dit bedrag: 

• Testen van het systeem 

• Vaststellen probleem 

• Oplossen van kleine problemen 

• Kleine reparaties 

• Bespreken van eventuele extra kosten voor reparatie of onderhoud in een offerte 

LET OP! Indien men akkoord gaat met de reparatie/onderhoud offerte vervallen de 
onderzoekskosten. 
 

Voorrijkosten:  

• Klundert         €5.00 

• Gemeente Moerdijk buiten Klundert     €10.00 

• Buiten gemeente Moerdijk       €0,50 p/km 

Onderhoud en diensten computer, laptop, tablet en smartphone: 

APK hier testen wij de volgende punten:   Computer/laptop €50 

        Tablet/smartphone €40  

• Snelheid apparaat 

• Temperatuur apparaat/fysiek onderhoud 

• Lopende processen/programma's die automatisch opstarten 

• Geïnstalleerde software/programma's 

• Status geïnstalleerde hardware/stuurprogramma's 

• Hoeveelheid beschikbare schijfruimte 

• Schijfdefragmentatie en schijfopruiming 

• Optimale instellingen Internetbrowser 

• Cruciale Back-up (indien gewenst) 

• Snelheid/stabiliteit van de (draadloze) internetverbinding 

• Scannen op virussen en malware 

• Windows, Android of iOS updaten 

• Systeem opschonen, en sneller maken 
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Netwerkdiensten: 

• E-mail instellen        €20 

• Extra PC, Laptop of printer aansluiten op het netwerk   €20 

• Internet aansluiten (Modem + 1PC)      €40 

• Netwerk instellen (+1PC)       €30 

• VOIP-telefonie of IP-TV aansluiten      €30 
 

Software diensten: 

• (her)installatie systeem       € 70 

• Back-up gegevens tot 40 GB *      € 70 

• Programma installatie (exclusief eventuele licentiekosten)   € 15 

• Spyware, adware en malware verwijdering.     € 30 

• Systeemherstel        € 70 

• Virus verwijdering        € 20 

• Windows 10 downgrade met behoud data     € 90 

• Windows 10 upgrade met behoud data     € 90 

* Boven de 40 GB rekenen wij € 2 per GB 
 

Tarieven Hardware diensten: 

• Hardware installatie/reparatie excl. eventuele onderdelen (vanaf prijs) € 20 

• Laptop schermreparatie    Prijs op aanvraag afhankelijk van model* 

• Moederbordreparatie excl. eventuele onderdelen  (vanaf prijs) € 80 

• Randapparatuur installatie   Prijs op aanvraag afhankelijk van type* 

• Smartphone reparatie maximaal   Prijs op aanvraag afhankelijk van model* 

• Tablet reparatie maximaal    Prijs op aanvraag afhankelijk van model* 

 

*  Prijs wordt in een offerte aan u aangeboden nadat u JRS Klundert voorziet van alle 
juiste gegevens, merk, model en/of type.  
 
Voor richtprijzen kunt u onze website raadplegen www.jrsklundert.nl 
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Installatiediensten: (Maatwerk excl. gebruikte materialen) 

• Installatie aan huis van diverse elektronica buiten custom@home pakket 

• Installatie camerabeveiligingssysteem 

• Installatie beveiligingssysteem  

• Installatie home-domotica  

• Elektrotechnische installaties 

Uurtarief standaard werktijden        €50 
Uurtarief maandag t/m vrijdag buitenwerktijden      €70 
Uurtarief weekend          €90 

Reiskostenvergoeding        €0.50p/km 

 

Tarieven Diversen computerdiensten: 

Herstellen (Bios) wachtwoord updaten bios      € 100 
Hulp op afstand (u krijgt minimaal 1 uur gefactureerd vervolgens per kwartier) € 50 p/u 
Custom@home pakket aflever klaar maken van nieuwe PC/laptop  
en aflevering en installatie aan huis inclusief 3 apps, printer en internet.  € 70 
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