
COMPUTERKLINIEK BV/BVBA – NIJVERHEIDSSTRAAT 100a – 8310 ASSEBROEK(Brugge) – 050 49 12 22 

 

Alles goed met U, uw familie & vrienden?  

Het leek ons leuk – na een lange periode van stilte van onze kant uit – even te polsen hoe het met 

jullie gaat? want het zijn geen gewone tijden geweest. We hopen dat alles goed gaat met jullie. 

We willen jullie via deze weg ook bedanken, want het is dank zij jullie medewerking en het 

opvolgen van de maatregelen (ontsmetten, mondmasker dragen en afstand houden) dat we 

erin geslaagd zijn onze winkel en atelier corona-vrij te houden.  

Ook uw steun en trouw aan de Computerkliniek de voorbije maanden waren voor ons zeer 

belangrijk. Dus bij deze, hartelijk dank daarvoor. 

 

Wij maken het goed. Ons team is volop aan het werk en we blijven deze zomer open, onze 

medewerkers Nick en Barthold nemen gesplitst verlof zodat we u van dienst kunnen blijven.  

 

Met de vaccinatiecampagne die op volle toeren draait, kunnen we weer wat vrijer omgaan met 

elkaar, uiteraard blijven we de nodige maatregelen en protocollen opvolgen. 

Dit beïnvloed op een goede manier onze service.  

We zijn dan ook zeer blij U onderstaande dienst terug aan te kunnen bieden! 

De ‘Zeg eens A … ‘ of raadpleging op afspraak. 

 

Hoe moet ik back-uppen? 

Wat is de ‘Cloud’ en hoe kan ik die het efficiëntst gebruiken? 

Hoe moet ik een bijlage verkleinen/toevoegen om mee te sturen met een mail naar mijn 

verzekeraar? 

Wat doe ik verkeerd bij het installeren van mijn Its-me toepassing? 

Waarom horen mijn kleinkinderen mij niet praten bij een online chat? Wat is chatten? 

Hoe beveilig ik mijn accounts beter via 2stapsverificatie? 

Hoe verleng ik zelf mijn anti virus en hoe zet ik ze ook op mijn tablet/smartphone? 

 

 Kortweg : Hoe en waarom vragen?  

Wij bieden de antwoorden tijdens de RAADPLEGINGEN in de Computerkliniek. 

Hoe werkt het: 

U belt ons (of komt langs in de winkel) 050 49 12 22 (weekdagen tussen 13:30-18 uur) mailen 

kan ook op info@computerkliniek.be  

U geeft door welke de vragen zijn, we maken een afspraak in ons atelier (raadplegingen zijn 

steeds op weekdagen in de voormiddag) 

U komt op de afspraak langs, u neemt samen met onze technieker plaats aan de tafel en we 

overlopen de problemen en uw vragen stap voor stap.  

Deze service wordt verrekend aan 20€ / 15 min. (incl. BTW 21%) 

Net zoals bij de dokter ! U vraagt, wij begeleiden U en lossen het probleem op!  

 


