hoe?

• Heeft u vragen over de werking van uw computer
• Bent u niet zeker hoe u een back-up moet maken?
• Willen de kleinkinderen skypen en hebt u geen
idee hoe u eraan moet beginnen?
• Heeft u geen idee hoe en waar je Itsme, Covid
Safe, en Eid kunt gebruiken?
• Of heeft u een andere vraag over de werking van
een app of andere toepassing?
Dan is een afspraak voor een Hoe?Zo! moment echt
iets voor u!
Hiervoor werken
we op afspraak.
U maakt telefonisch
of via onze website
een afspraak.
(Knop Hoe?Zo! )

ZO!

We zetten ons samen aan tafel met uw
toestel en overlopen uw vragen één voor
één. U noteert op uw tempo de werkwijze
of neemt die op met uw smartphone.

Hoe?Zo! Eenvoudig beantwoord
door de Computerkliniek.

webshop

advies • reparatie • verkoop• service

www.computerkliniek.be

Computer Kliniek
Onze openingsuren
(winkel en atelier)
Maandag tot en met vrijdag:
10:00 – 12:00
13:30 – 18:00
Op zaterdag:
09:30 – 12:30
Gesloten op zon- en feestdagen

Nijverheidsstraat 100a
8310 Brugge
050 49 12 22
info@computerkliniek.be

scan mij!

Service,
daar draait het om!
Nijverheidsstraat 100a, 8310 Brugge
050 49 12 22 • info@computerkliniek.be

Bij de Computerkliniek
staat U - onze klant centraal. En dat nemen wij
heel persoonlijk!
Onze aanpak is dan ook zeer duidelijk :
Wij geven advies en herstellen in ons eigen
atelier. Onze verkoop is op maat, volgens uw
toepassingen en aan een correct budget.
Onze service is persoonlijk, u vraagt, wij helpen
u met de glimlach.
- gebruiksklaar zetten van uw toestel
- overzetten van uw data vanop uw oude (defecte)
computer
- printer aansluiten
- apps installeren en configureren van software
- levering aan huis en kantoor/bedrijf

Onze werkwijze
U brengt uw toestel binnen, wij noteren uw
gegevens en waarom uw toestel binnen is.
Voor herstellingen van onderdelen werken wij
met een prijsopgave, zo weet U steeds welke
de kostprijs is.

Onze toonzaal
In onze winkel staat een
mooi assortiment aan vaste
computers en laptops. Voor elk type
toestel/toepassing een voorbeeld.
Bij ons gaat u buiten met een
toestel die het best aanleunt bij
uw noden, geen onnodige gadgets
of dure snufjes, correcte prijzen
en toestellen waar we zelf ook van
overtuigd zijn dat ze goed zijn!

Waar vindt u ons?

Levering en installatie aan huis, optimaliseren van uw
computer en netwerk, uitleg over de werking van uw
computer, tips en trics, …

Kruispoort

Maalse Steenweg

Computer Kliniek

Onze klanten
Computerkliniek

Maar ook de ZELFSTANDIGE – de bakker om de hoek,
de kapper in de straat, het café op de markt, de
tandarts en kinesist, het tuincentrum, de logopedist
en de dokter, de apotheker, de tuinman, ruitenwasser,
tuinarchitect, journalist, … Tal van toepassingen waar
wij graag van dienst zijn.

Onze klanten, dat zijn jullie! De ouders, grootouders
en kinderen. De gebruiker die dagelijks zijn computer
nodig heeft of die zijn krant leest, die veilig wil surfen
en zijn gegevens correct wil back-uppen, die zijn foto’s
van de smartphone wil synchroniseren met deze op
zijn computer, …

Wij komen ook aan huis/ kantoor – en zorgen voor
oplossingen die U vooruit helpen waardoor u zich
geen zorgen moet maken over computer, data of
back-up en u meer tijd overhoudt om te doen wat U
graag doet.

