
DE REGIONALE SPECIALIST VOOR AL UW COMPUTER
HARDWARE EN SOFTWARE PROBLEMEN THUIS

WWW.COMPUTERHERSTEL.NL

 Wij controleren de vrije ruimte op de harde schijf
 Wij controleren de status van de harde schijf
 Windows updaten en drivers updaten
 Automatische (op)startprocessen controleren
 Wij controleren de aanwezigheid van ongewenste   
 software
 Aanwezigheid van onnodige programma’s en    
 toolbars
 Opschonen / controle aanwezigheid onnodige   
 bestanden
 Wij controleren de internet security / virusscanner,   
 inclusief updates
 Controle op de aanwezigheid van virussen, spyware,   
 ransomware 
 Controle op de beveiliging en instelling van de   
 internetverbinding(en)
 Diagnose van het intern geheugen
 Stofvrij maken/uitblazen van
 de binnenkant

NU EEN VOLLEDIGE COMPUTER APK 
VOOR SLECHTS: € 99,00 inclusief BTW

BEL DIRECT
085 - 7922879

STUUR EEN WHATSAPP
06 - 27855178

AANBIEDING

WEES ER SNEL BIJ!

WEES ER SNEL BIJ!
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.COMPUTERHERSTEL.NL

VOOR AL UW
COMPUTERPROBLEMEN

Computerherstel.nl is gespecialiseerd in het verlenen
van hulp bij alle voorkomende computerproblemen of 
reparaties. Heeft u een probleem met uw computer, 
laptop, tablet, smartphone of welk ander digitaal
apparaat?

Wij helpen u vakkundig met het oplossen alle
voorkomende problemen, zodat u zorgeloos en veilig op 
de digitale snelweg kunt werken. Computerherstel.nl is 
gevestigd in de Alblasserwaard. Ons kantoor is zeer 
makkelijk bereikbaar en dagelijks geopend voor het 
aanmelden van uw defecte apparatuur. In sommige 
gevallen opgelost terwijl u wacht.

Vind u het fijner dat wij bij u aan huis komen? Geen 
probleem, onze vakkundige specialisten komen bij u 
langs en lossen het voor u op! Computerherstel.nl houdt 
zich streng aan de COVID-19 voorschriften van het 
RIVM. Wij desinfecteren onze handen en dragen een 
mondkapje voordat we bij u op bezoek komen.



INSTALLATIE

Het installeren van uw (nieuwe) 
computer, tablet, smartphone of 
printer.

BEVEILIGING

Het beveiligen van uw computer 
of tablet tegen hackers.

BACK-UP

Het zorgdragen van reguliere 
back-ups zodat uw belangrijke 
bestanden en waardevolle foto’s 
altijd weer beschikbaar zijn.

Hulp bij al uw email problemen.

EMAIL

Regulier onderhoud en reparatie 
van uw computer, tablet of 
smartphone.

ONDERHOUD
& REPARATIE

WIFI

Hulp bij internet en wifi problemen.

Verzorgen en inregelen van
thuisnetwerken.

THUIS
NETWERKEN

Extern maken onze specialisten 
connectie met uw apparaat om 
het probleem te verhelpen.

HULP OP
AFSTAND

BEELD
& GELUID

Het invullen van al uw audiovisuele 
vraagstukken.

Computerherstel.nl
West Kinderdijk 122c

2953 XW Alblasserdam
085-7922879

info@computerherstel.nl
www.computerherstel.nl

Spoed reparatie?
Door Coronavirus hulp
op afstand nodig?

STUUR EEN WHATSAPP
06 - 27855178

BEL DIRECT
085 - 7922879




