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Extra werkzaamheden

Complete opleverservice



Extra werkzaamheden

Wilt u meer werkzaamheden laten verrichten? Zoals het leggen van kabels (eventueel via de kruipruimte), wegwerken 
van kabels, aanbrengen van extra wandcontactdozen of het aansluiten van extra pc’s en televisies?

Geen probleem! Bespreek dit meerwerk zodra u een afspraak maakt met de monteur. 
Eventuele kosten handelt u rechtstreeks af met de monteur. 

Wandcontactdoos netwerkkabel      € 15,00 (inclusief plaatsing)

Wandcontactdoos Coax-kabel      € 15,00 (inclusief plaatsing)

Stekkerdoos        € 15,00 (inclusief plaatsing)

Extra netwerkkabel (Cat 5) (tot 20m inbegrepen)    € 2,00 per meter

Schroeven, beugels, stekkers, installatietape etc. Inbegrepen

Aansluiten extra telefoon (bekabeld of draadloos)    € 15,00 per extra toestel

Installeren Solcon app op extra apparaten     € 15,00 per extra toestel

E-mail instellen op extra apparaten      € 15,00 per extra toestel

Aansluiten extra televisie        € 15,00 per extra televisie

(Let op: uw televisie moet voorzien zijn van een HDMI-ingang) 

FRITZ!WLAN Repeater 1750E      € 90,75 (o.b.v. koop)

FRITZ!WLAN Repeater 450E      € 55,00 (o.b.v. koop)

Fritzbox 7360 modem       € 199,00 (o.b.v. koop)

         € 2,54 p/m (o.b.v. huur) + € 45,00 borg

Dune 102 TV ontvanger       1e Dune in bruikleen

         2e € 2,54 p/m (o.b.v. huur) + € 25,00 borg

Switch 4 poorts        € 36,00 (inclusief plaatsing)

Kabels trekken door kruipruimte      € 25,00

Prijswijzigingen onder voorbehoud, prijzen zijn inclusief BTW. 

Altijd Inclusief

Afhankelijk van uw dienst zullen we de volgende werkzaamheden uitvoeren. 

• Installeren van het modem
• Wifi activeren op uw mobiel, laptop, computer (maximaal 3 apparaten)
• Op verzoek de wifi repeater installeren
• Uw telefoonlijn wordt werkend opgeleverd
• E-mailadressen worden aangemaakt in Serviceweb
• Wij zorgen dat u e-mails kunt ontvangen en verzenden op 2 apparaten
• Solcon TV app wordt voor u geïnstalleerd (1 apparaat) 
• Uw nieuwe TV-ontvanger wordt bekabeld aangesloten
• Uw TV wordt middels een HDMI kabel verbonden met de TV ontvanger (maximaal 2 TV’s)

 

U een persoonlijk toelichting over wifi, het TV menu + afstandsbediening, het Solcon Webmail pakket en aan de hand 
van een hulpgids wordt er uitleg gegeven over veiligheid.
Wat kost het?

De kosten voor de Complete Opleverservice is:
€69,95 inclusief voorrijkosten

Installatie door een professionele monteur
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