Computerservicedeventer.nl
Reparatie, bekabeling & verkoop
Web-ricardo.nl
Webdesign & softwareontwikkeling
Tweedehands-laptop-onderdelen.nl
onderdelen.nl
Verkoop gebruikte laptoponderdelen

Uitleg utp & coax bekabeling
U wilt een utp of coax kabel laten trekken?
trekken
Wij trekken kabels in uw woning of kantoor, Van 1 kabel naar de zolder tot
de complete bekabeling voor uw werkplekken.
werkplekken
Voor digitale televisie van Ziggo heeft u genoeg aan een 'coax' kabel, Dit is
de traditionele kabel welke doorgaans in iedere woning aanwezig is.
is
Voor interactieve tv van bijvoorbeeld Kpn, Tele2 of telfort zijn 'UTP' kabels
benodigd.
Deze kabels worden tevens
vens gebruikt voor het aansluiten van internet.
internet

Coax kabel (ziggo)

Utp kabel (Kpn, tele2 enz..)

Bij het monteren
teren van de bekabeling is er keuze uit diverse opties, zo kan de
kabel achter de blindplaat vandaan komen en rechtstreeks naar de tv
ontvanger lopen (dit is de goedkoopste optie)
De andere optie is gebruikmaken van een contactdoos oftewel "wall
outlet",, dit is een contactdoos waar u een utp stekker in kunt klikken.
klikken

Voordelen zijn de netheid, indien niet gebruikt éénvoudig de kabel
verwijderen en indien nodig gemakkelijk een langere kabel insteken.
Afhankelijk van de situatie in uw woning kunt u kiezen tussen een
vrijstaande standaard contactdoos óf als de contactdoos in een raamwerk
naast het stopcontact zit voor maatwerk.
De contactdoos dient besteld te worden (zelfde merk en kleur zodat deze in
het raam past)

Standaard contactdoos (vrijstaand)

Contactdoos in een raamwerk

Prijzen utp & coax bekabeling
1 kabel met connectors
2 kabels met connectors
3 kabels met connectors
4 kabels met connectors
Meerdere kabels

€ 50,€ 80,€ 100,€ 115,Op aanvraag

Contactdoos (walloutlet) inbouw/opbouw (utp & coax)
Standaard vrijstaand
Passend in aanwezige raam

€ 25,Vanaf € 25,-

Overige diensten
Wifi router incl kabel naar zolder
(interactieve) tv aansluiten (excl kabel)
Televisie ophangen (muurbeugel)

€ 100,€ 35,Op aanvraag









Aansluiten nieuwe pakketten
(Nieuwe) tv aansluiten
Overstap analoog naar digitaal
Radio aansluiten
Persoonsalarmering aansluiten
Controle bekabeling
Instellen / verbinden laptop









Storing tv / internet / telefoon
Vervangen apparatuur
Bekabeling trekken (utp / coax)
Aansluiten Horizon / Mediabox
Plaatsen Ci module
Wifi instellen / verbeteren
Bekabeling vervangen

Bestellen en betalingen
Alle genoemde prijzen zijn inclusief voorrijkosten, btw en volledig afgemonteerd.
Betaling vindt doorgaans plaats bij oplevering.
U kunt gebruikmaken van de volgende betaalwijzen:
 Contant
 Pin / ideal
 Op rekening
Voor meer informatie, Vragen of een afspraak kunt u contact opnemen via :
info@computerservicedeventer.nl
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