
 

 

 

 

 

 

Om echte problemen met uw computer of laptop te voorkomen, bieden wij U de oplossing! 

Een Stoof & Computers! All-in-abonnement 

Het All-in-abonnement is een 3-jarig abonnement voor oplossingsgerichte hulp en 
klantvriendelijke service voor gebruikers van pc en/of laptop en toebehoren.  
Voor slechts € 7,10 per maand   
(€ 85,00 per jaar) kunt u 36 maanden lang zorgeloos computeren. 
 

Het All-in-abonnement omvat: 

* Recht op hulp als u problemen heeft met uw pc, laptop of randapparatuur. 
* Gereduceerd uurtarief van € 25,00 incl. BTW (normaal € 65,00) in ons servicecenter, 
   telefonisch of bij U aan huis. 
* Geen voorrijkosten in gemeente Woerden bij noodzakelijk bezoek aan huis. Normaal 
  € 12,50 (excl. evt. parkeergeld) Max. 6x per jaar. 
* GRATIS hulp via email (helpdesk@stoofit.nl) 
* GRATIS inbouw van alle bij ons gekochte componenten. (aan huis tegen uurtarief) 
* GRATIS 1 servicebeurt per jaar (in ons Servicecenter) 
 stofvrij maken van uw pc of laptop 
 Verwijderen van tijdelijke en overbodige bestanden 
 Opschonen van register 
 Preventieve controle van de hardware 
 Installeren van noodzakelijke updates 
 Controle op virussen & spyware 
 Volledige defragmentatie (versnellen) van de harde schijf 
 Haal– en brengservice 

* Verwijdering van virussen en/of spyware (in ons Servicecenter) tegen gereduceerd  
   uurtarief 
* Indien noodzakelijk her-installatie van uw pc of laptop (met originele licentie) voor  
   € 44,50 incl. BTW (normaal € 89,-) 
* Voorrijkosten overige gemeenten € 12,50 (excl. evt. parkeergeld) 
* Internetaansluiting (ADSL/Glasvezel) voor  € 80,- incl. BTW (normaal € 142,50)  
   excl. materiaal 
* Meerdere computers, laptops of externe opslag op één adres is ook mogelijk tegen  
   een meerprijs van € 3,55 per maand (€ 42,50 per jaar) per computer, laptop of  
   externe opslag.    
  

 

 

Stoof & Computers! 
Lindenlaan 37 Kamerik 
Bel : 0348-423840 
Mail : info@stoofit.nl 

 



Ja, ik wil een Stoof & Computer! All-in-abonnement** 

Naam:………………………………………... 

Adres:…………………………………………. 

Postcode:…………………………………….. 

Woonplaats:………………………………... 

Telefoon:…………………………………….. 

Email:…………………………………………. 

Aantal pc’s:…………………………………. 

Datum    Plaats 

…………………………………………………... 

Hantekening: 

…………………………………………………... 

 ** U gaat akkoord met de voorwaarden van het Stoof & Computers! All-in-abonnement 

** Algemene voorwaarden: 

* Elke pc of laptop die wordt opgegeven voor het All-in-abonnement wordt bij aanvang door  
  ons voorzien van een registratienummer en een garantiezegel. 
* Er kunnen pc’s of laptops geweigerd worden voor het All-in-abonnement en/of het  
  abonnement kan vervallen als onze adviezen niet worden opgevolgd. 
* (Mobiele) telefonie en andere werkzaamheden, vallen buiten het abonnement. 
* Wij maken de afspraken voor het onderhoud van de pc en/of laptop samen met u. 
* Het eerste half uur wordt standaard € 12,50 in rekening gebracht, daarna geldt een  
  verrekening per 15 minuten á € 6,25. 
* De factuur ontvangt u via e-mail, wilt u de factuur per post ontvangen, dan zijn de 
  administratiekosten € 1,50 
* Betaling van de factuur geschiedt per pin, bij aflevering of verrichte werkzaamheden. 
* Het Stoof & Computers! All-in-abonnement wordt automatisch verlengd met eenzelfde  
  termijn, tenzij u uiterlijk 3 maanden voor de vervaldatum van 3 jaar schriftelijk opzegt. 
* Software-fouten vallen niet onder garantie. 
* Software-updates vanuit de ontwikkelaar zullen ook tegen het gereduceerde uurtarief  
  worden geïnstalleerd. 
* Alle pc’s en laptops moeten voorzien zijn van een originele licentiesticker. 
* Zorg dat u altijd een backup maakt van al uw data. Stoof & Computers! is NIET  
   aansprakelijk voor gegevensverlies van uw software en data. 
* Uitsluitend Stoof & Computers! mag uw persoonsgegevens gebruiken om u op de hoogte  
   te houden d.m.v. een nieuwsbrief. 
* Indien u geen nieuwsbrief of andere informatie van ons wilt ontvangen, kunt u zich hiervoor 
   afmelden door een email te sturen naar afmelden@stoofit.nl 
* Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00—tot 18.00 uur 
 

 


