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Wat kunnen wij voor u Repareren?
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Monitor reparatie.Voeding vervangen.Geheugen uitbreiden.SDD Plaatsen.Behuizing vervangen.Randapparatuur.Pc opschonen.Virusvrij maken.Antivirussoftware install.Onderdelen.
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Scherm vervangenLaad connector vervang.Geheugen uitbreiden.SDD Plaatsen.Accu vervangen.Behuizing vervangen.Camera vervangen.Virusvrij maken.Antivirussoftware install.Onderdelen.
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Scherm vervangenLaad connector vervang.Geheugen uitbreiden.Accu vervangen.Tablet opschonen.Behuizing vervangen.Camera vervangen.Virusvrij maken.Antivirussoftware install.Onderdelen. 
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Scherm vervangenLaadconnector vervang.Geheugen uitbreiden.Accu vervangen.Mobiel opschonen.Behuizing vervangen.Camera vervangen.Virusvrij maken.Antivirussoftware install.Onderdelen.
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Computers
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 Laptops
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 Tablets 
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     Mobiele Telefoons.
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Reparatie's aan huis of aan de zaakIn een cirkel van 15 KM van Valkenswaard geen km en geen voorrijd kosten.  Waar komen wij zonder voorrijd kosten en zonder km telling repareren aan huis?Indien de afstand te ver is, of buiten werk gebied van ons valt.? ( b.v. Buitenland,)Klik hier voor een overzicht.Onder reparaties aan huis vallen kleinere werkzaamheden zoals:  	1) Internet verbindingen herstellen.									2) Draadloos internet verbeteren.Alles is mogelijk afhankelijk van uw vragen of opdracht.       		3) Opschonen van uw Pc, Laptop.								4) Vervanging voeding.                      								.		5) Diverse onderdelen vervangen.								Mocht u reparatie langer gaan duren dan een uur: 1) of we nemen het apparaat mee en repareren dit op ons bedrijf.U krijgt een mail voor de eventuele totaal kosten, waarvan in mindering wordt gebracht het eerste gewerkte uur op locatie.1) U vult dit formulier zo veel mogelijk in, en print dit in 2 voud uit, een stuurt u ondertekend  per mail naar ons, de ander voor u    zelf.2) Mogelijk heden:  u belt ons aan de zaak,  voor een afspraak. Doordat u doorverbonden wordt naar een service auto    kan het mogelijk zijn dat wij al in de buurt zijn.3) Telefoon voor reparaties aan huis: 0615100974.      								   
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                            Hulp op afstand. Voor meest voorkomende computer problemen welke te verhelpen zijn d.m.v. hulp op afstand.Ook voor het opschonen van uw pc of laptop.Het Virus vrij maken.en het installeren van nieuwe beveiliging software. Het installeren van Antivirus software werkt als volgt , klik op deze link Kies uw software1)  U gaat naar deze site kiest de software welke u graag op uw pc of Laptop zou  willen. (Windows,Mac, Android.) en bevestigd dit     door de aankoop procedure te volgen en te betalen.2) op dat moment zien wij uw betaling bevestiging en gaan over tot het GRATIS installeren van de door u gekochte software.    en nemen telefonisch contact met u op om een en ander te begeleiden. (klik eerst op de onderstreepte tekst: Hulp op afstand.) 
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https://get.teamviewer.com/ctgj96h
https://www.vbantivirussoftware.nl/contents/nl/p5125.html


U heeft uw apparaat bij een ons of een van onze website's gekocht ?
bij deze keuze wordt u doorverwezen naar het RMA formulier.
Of ergens anders gekocht ( ook deze repareren wij graag voor u..) 

     1. Beschrijving en type van het apparaat en probleem.

 Merknaam :                             Model :                             Type :

     Serie no :                            Sidd no :                       Wachtw.:

 Voer hier uw eigen code in: 
  Voorbeeld zoals getekend staat 1,5,6,9,8,7
  Maar dan uw eigen code: 

      
        

   2.  Uw persoonlijke gegevens.

        Voornaam:
            Achternaam:
            Straat:                               Huisnummer: + Sub:
            Mijn persoonlijke gegevens als bezorg adres gebruiken. 

  3.  Mijn factuur adres.
           Voornaam:
           Achternaam:
           Straat:                               Huisnummer: + Sub:
           Mijn factuuradres als bezorg adres gebruiken. 

Reparatie opdracht formulier..
                Alle verplichte velden invullen, de rest zo volledig mogelijk s.v.p. en verzenden aan ons.

Klantnummer:

Klantnummer:

https://www.vbcomputers.nl/Pdf%20Formulieren/Formulieren%20Vbcomputers/aanvraagRMAvbcomputers.pdf
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Geef hier uw klacht(ten) omschrijving(en) op.Tevens verklaard u bekend te zijn met onze algemene reparatie voorwaarden.
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Mocht u onze algemene reparatie voorwaarden willen inzien of downloaden :

Verzend nu dit formulier .

Zet s.v.p. uw printer aan voor een kopie voor uzelf van dit ingevuld document
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	     4. apparaat opsturen of afgeven  .              Na het aanmelden van de reparatie kunt u het apparaat versturen of afgeven bij ons.                 Bij het afgeven : Maak van te voren een afspraak met ons per mail. 	    reparatie@vbcomputers.nl               Bij verzending naar:	   VBcomputers 	    Maastrichterweg 85	    5554GG te Valkenswaard	    Zorg bij verzending dat uw apparaat goed verpakt is liefst dikke doos, met beschermende                   materialen zoals noppen folie. Tevens verzekerd voor verzending met track and trace.                   Maak voor verzending een back up van uw harde schijf : een image dvd.		    U ontvangt na verzending aan ons ook een ontvangst bevestiging mail.           
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https://www.vbcomputers.nl/Pdf%20Formulieren/Formulieren%20Vbcomputers/Algemene%20voorwaarden%20reparatie.pdf
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