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ONDERHOUD AAN UW COMPUTER 
 

Veel mensen gebruiken dagelijks hun computer. Maar velen staan er niet bij stil dat een 

computer, net als een auto, met regelmatig onderhoud veel langer meegaat. Pegasus 

Computers kan u hierbij helpen! Wij komen bij u op bezoek voor een kennismaking en 

stellen meteen een diagnose. Daarin wordt onder andere gekeken naar de onderstaande vijf 

punten. 
 
 

1. Opschonen computer (software) 

Als u uw computer net nieuw heeft gekocht, werkt 

alles vlug en soepel. Helaas loopt de computer na 

verloop van tijd automatisch vol met allerlei 

bestanden. Hierdoor wordt de computer steeds 

trager. Ook loopt u het risico dat er foutmeldingen 

komen, gegevens verloren raken of de computer 

problemen krijgt met opstarten. 
 
 

2. Opschonen computer (intern) 

Wat veel mensen vergeten is dat de computer aan de binnenkant behoorlijk stoffig 

kan worden. Zeker als de computer op de grond of laag bij de grond staat, wordt er 

via de ventilatoren in de computer veel stof naar binnen gezogen. Hierdoor kan de 

computer beschadigd raken. In de ergste gevallen kan er zelfs brand ontstaan omdat 

de warmte uit de computer niet genoeg kan worden afgevoerd. 
 
 

3. Uw computer beschermen tegen virussen en spyware 

Wie surft op internet en/of e-mailt, krijgt “troep” binnen. 

Goede anti-virussoftware en spyware-bescherming is dus 

heel belangrijk. Als u niet goed beschermd bent, loopt u het 

risico dat uw persoonlijke gegevens niet meer veilig zijn. In 

het ergste geval kan uw computer zodanig beschadigd 

raken, dat hij niet eens meer opstart! Een goede beveiliging 

van uw computer is dus van groot belang!  
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4. Updaten van uw computer 

Op uw computer staan programma’s. Veel programma’s worden regelmatig geüpdate, 

maar niet altijd automatisch. Updaten is belangrijk om twee redenen: de update 

beschermt uw computer tegen beveiligingslekken die er gevonden zijn en/of de 

update zorgt ervoor dat er onverwachte fouten worden voorkomen. 
 
 

5. Advies op maat 

Heeft u specifieke vragen over uw computer? Krijgt u 

regelmatig een foutmelding die u niet begrijpt? Bent u 

opeens programma’s of bestanden kwijt? Wilt u advies 

over welk programma u het best kunt gebruiken voor 

een bepaalde taak? Wij nemen de tijd om samen met u 

uw vragen en problemen te inventariseren. We 

beantwoorden uw vragen in duidelijke en begrijpelijke 

taal.  
 
 
 

Na de diagnose laten we u zien welke punten op uw computer nog aandacht vereisen. Ook 

laten we u weten hoeveel werk er eventueel gedaan moet worden. In overleg met u wordt er 

een vervolgafspraak gepland.  
 
 

Tarieven: 

Diagnose: € 30,25 (inclusief btw) 

Onderhoudsbeurt van 1 uur: € 42,35 (inclusief btw) 
 
 

Contact 

U kunt ons het beste bereiken via e-mail op: info@pegasuscomputers.nl of via het 

contactformulier op onze website: www.pegasuscomputers.nl/contact. Zodra uw bericht bij 

ons is binnengekomen, zullen wij met u contact opnemen om een afspraak te maken. Indien 

gewenst kunnen wij ook ’s avonds of in het weekend bij u langskomen! 


