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Betaling contant na levering, mits anders overeengekomen. 

 

 Computer Consultancy Steenbergen            
     

     Met STIP de beste Computerservice in de ZuidWestHoek regio (Z-H,W-Br. en Zeeland) 

     Laptop/Notebook en Desktop Computers – Randapparatuur – ICT oplossingen – Rep. en Service                                                                                            
            Privé Computeropleidingen voor particulieren en bedrijven op thuislocatie of werkplek 

                              Vestigingen in Houten - Steenbergen – Goes - Middelharnis 
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Waarom klanten voor ons hebben gekozen? 
Lees hieronder het verschil tussen ons en de "DOZENVERKOPERS"....... 
 

Als u elders een Laptop/Notebook computer koopt welke voorzien is v/h nieuwe 
Windows 8 besturingssysteem en u deze in een doos meekrijgt dan zal u thuis zelf de 
installatie moeten uitvoeren. Het nieuwe Windows 8 besturingssysteem staat in een 
Windows map op uw HardDisk maar moet nog volledig uitgepakt en geïnstalleerd 
worden. Uw net aangeschafte computer werkt nog niet en dit merkt u pas als u uw 
nieuwe computer aanzet. 
 
Let op!!! Er zijn nu ook dozenverkopers die u aanbieden met een gebruiksklaar + 
chekup startpakket. Hier moet u dan wel extra voor betalen ....EN DAN NOG ZIJN 
DEZE LAPTOPS/NOTEBOOKS ABSOLUUT NOG NIET GEBRUIKSKLAAR. Uw bureaublad 
is en blijft leeg. Let ook op dat er  de Windows 8.1 versie is geïnstalleerd. De meeste 
leveren nog met de Windows 8 versie en dan moet u zelf naar versie 8.1 updaten en 
ook dat is niet zo eenvoudig. 
 
Als u de installatie zelf moet gaan doen, moet u zeer goed opletten wat u kiest en 
aanvinkt of niet aanvinkt tijdens deze installatieprocedure. U dient een nieuw 
Microsoft outlook account aan te maken voor uw Microsoft ondersteuning, updates 
en downloads uit de Windows store. En als deze procedure klaar is bent u er nog lang 
niet. U moet de programma's kunnen vinden en hiervoor snelkoppelingen op het 
bureaublad maken en alle programma's zijn in Windows 8 diep verborgen. U dient 
Windows te updaten naar de configuratie van de aanwezige Hard- en Software in uw 
computer.  
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Vervolgblad -1- 
Waarom klanten voor ons hebben gekozen 
 
U dient al uw oude software opnieuw te installeren alvorens deze kunnen draaien in 
het nieuwe Windows 8 besturingssysteem. U dient al uw randapparatuur zoals 
printers, scanners etc. ook opnieuw te installeren. Vele oude printers werken niet 
meer in het nieuwe Windows 8 besturingssysteem en dan dient u drivers 
(stuurprogramma's) te vinden op internet en deze te downloaden en als ze niet meer 
te vinden zijn dient u een nieuwe printer te kopen. U dient uw Internetaansluiting en 
mail te activeren d.m.v. uw gebruikersnamen en wachtwoorden. Al met al bent u hier 
minimaal een halve dag mee bezig (als u geluk heeft). 
 
Als u bij ons koopt hebben wij alles al voor u gedaan, uw computer is bij ons 
absoluut 100% gebruiksklaar. Uw computer start op en gaat direct naar uw 
welbekende Windows 7 bureaublad omgeving welke speciaal gemaakt is in 
Windows 8.1 en waarop al uw snelkoppeling programma icoontjes staan en  
tevens hebben wij voor u een compleet Office pakket en alle denkbare extra 
software geïnstalleerd welke noodzakelijk zijn om optimaal privé en zakelijk te 
kunnen computeren.  
 
Het enige wat wij nog hoeven te doen is bij u thuis uw Internetaansluiting en mail 
activeren en eventueel de randapparatuur (printer etc.) installeren en indien gewenst 
zetten wij ook nog uw belangrijkste bestanden uit uw oude computer over naar de 
nieuwe. Ook ontvangt u nog een beknopte uitleg van het Windows 8 besturings-
systeem EN DIT DOEN WIJ ALLEMAAL GRATIS. Na deze gebruiksklare opleverings-
service hoeft u ons pas te betalen. Dus bij ons betaald u NIETS VOORUIT en er komen 
nooit geen extra kosten bij de aanschafprijs van uw bestelde computer.  
Tevens ontvangt u gedurende het 1e jaar een gratis lidmaatschap van onze Service 
Garantie Club waardoor u verzekerd bent van onbeperkte thuishulp en ondersteuning 
alsmede halfjaarlijkse APK computerkeuringen.  
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Vervolgblad -2- 
Waarom klanten voor ons hebben gekozen 

 
Wij zijn altijd ietsjes duurder dan de DOZENVERKOPERS maar u krijgt bij ons wel de 
BESTE SERVICE en DIENSTVERLENINGEN en uiteindelijk ontvangt u bij ons veel meer 
voor uw geld.  
 
Klanten hebben voor ons gekozen omdat; 

 onze klanten, persoonlijk contact heel belangrijk vinden (elke klant heeft zijn 
eigen contactpersoon welke ook altijd bij hun blijft komen voor leveringen en/of 
herstel en service-verleningen). Geen gesleep met de computer om deze naar  
ons te brengen, wij komen altijd naar uw thuislocatie. 

 onze klanten, service- en dienstverleningen en eerlijke adviezen van onze ervaren 
ICT medewerkers heel belangrijk vinden. Al onze medewerkers hebben minimaal 
25 tot 30  jaar ervaring en de meeste zijn al vanaf 1985 bij ons in dienst. Elk jaar 
worden ze nog steeds geschoold door Microsoft om zo op de hoogte te blijven 
van de nieuwste ontwikkelingen en besturingssystemen. 
Dus u krijgt geen jonge onervaren broekies over de vloer maar echte ervaren 
specialisten die weten, waar ze over praten en wat ze moeten doen. 

 onze klanten, een leverancier en service-verlener willen hebben die er in de 1e 
plaats voor hun is en niet andersom want onze klanten bepalen ons succes en dat 
weten wij maar al te goed. 

 onze klanten, snelle reacties willen hebben op telefonische of via mail gedane 
vragen. 

 onze klanten, onze directe onbeperkte thuishulp en ondersteuning (24uur/7dagen 
p/week) enorm waarderen. 
 

Indien u deze 5 punten ook het belangrijkste vindt, bent u als nieuwe klant bij ons 
heel erg welkom en zullen wij u net zo gelukkig maken als al onze vaste bestaande 
klanten en dat GARANDEREN wij u. Ook als u elders een computer heeft gekocht 
bent u welkom voor onze diensten- en serviceverleningen. U als klant bepaald ons 
succes omdat u ons visitekaartje bent en het weer doorverteld aan anderen. Hierdoor 
groeien wij elk jaar met ruim 30 procent en het is een bevestiging dat wij met STIP de 
beste computer serviceverleners zijn in onze ZuidWestHoek regio. 


