
Veel mensen staan er niet bij stil dat, net zoals bijvoorbeeld een auto, ook een 

Personal Computer regelmatig onderhoud nodig heeft. Uw PC neemt een steeds 

belangrijkere plaats in in het dagelijkse leven. Maar als hij het dan op een be-

paald moment niet doet? Wat dan? 

Regelmatig onderhoud kan storingen voorkomen en ervoor zorgen dat u onbe-

zorgd van uw computer gebruik kunt blijven maken. Wij voeren dat onderhoud 

graag voor u uit. Kijk op de achterzijde voor verdere details. 

Natuurlijk kunt u bij ons ook altijd terecht met PC problemen of reparaties of 

nieuwe apparatuur. 

Oók zonder vaste afspraken!  

 

Hardware: 

PC-laptop-printer-router-

toebehoren 

 

Netwerken 

Aanleg– en onderhoud 

Bekabeld en draadloos 

Software 

Norman Antivirus  
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Jambon IT heeft een plan ontwikkeld voor een onderhoudscontract voor particu-

lieren. Dit houdt in dat u met ons op abonnementsbasis afspreekt dat wij twee 

keer per jaar op Uw computer(s) preventief onderhoud uitvoeren. Daarnaast kunt 

U met voorrang onze hulp inroepen indien zich tussentijds problemen zouden 

aandienen. Hierbij krijgt U korting op het standaard uurtarief bij tussentijdse 

werkzaamheden aan huis (zie tabel). 

Uw verzoeken voor extra ondersteuning worden dus met voorrang behandeld 

t.o.v. degenen die geen onderhoudscontract hebben.  

Kosten:  

 
*) Dit uurtarief wordt voor extra verrichtingen buiten het afgesproken aantal uren per bezoek in rekening gebracht! 

 

Overige voorwaarden:  

 Prijzen geldig binnen een straal van 10 km rondom Rijen 

 betaling: per jaar vooraf  

 alle bedragen zijn incl. 19% BTW 

Standaard heeft U op basis van de overeenkomst recht op: 

• 2 bezoeken per jaar  

• controle op werking en staat van de hardware 

• softwarematig opschonen van uw PC 

• controle op updates van programma’s, anti-virus, beveiliging, etc. 

• geven van advies ten aanzien van mogelijke risico’s 

• inventarisatie overige wensen en problemen 

• Uw eigen Paspoort-map t.b.v PC bescheiden 

• Hulp op afstand mogelijkheid 

 

 

Indien U van deze aanbieding gebruik wilt maken, kunt U als volgt met  

ons contact opnemen: 

• stuur een email met als onderwerp: Onderhoud naar info@jambon-it.nl , 

• Reageer via onze website www.jambon-it.nl  

Aantal PC’s Per bezoek max. Prijs per jaar  Uurtarief  (normaal € 58,--) *) 

1 PC 1,5 uur  €  90,--  €  50,--  

2 PC’s 3  uur  € 160,--  €  47,--  

3 PC’s 4  uur  € 220,--  €  43,--  

Iedere volgende PC 45 min. meer  €   40,--  meer  €  43,-- 
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