
Reinigen camera's

Reinigen camera's Nakijken van beeldkwaliteit Reinigen camera's

Nakijken van beeldkwaliteit Testen van de harde schijf Nakijken van beeldkwaliteit 

Testen van de harde schijf Updaten van laatste firmware Testen van de harde schijf

Updaten van laatste firmware Controle van connectoren (Alle camera's) Updaten van laatste firmware

Controle van connectoren (Steekproef) Uitleg en beantwoorden van uw vragen Controle van connectoren (Alle camera's)

Uitleg en beantwoorden van uw vragen Aanvullend advies vertrekken Uitleg en beantwoorden van uw vragen

Aanvullend advies vertrekken Aanvullend advies vertrekken

Anti regen/spinnen behandeling 

⛔ ️ Anti regen/spinnen behandeling Reinigen van de recorder Anti regen/spinnen behandeling 

⛔ ️ Reinigen van de recorder Scherpstellen van de camera's Reinigen van de recorder

⛔ ️ Scherpstellen van de camera's Controleren van stroomvoorziening PoE Scherpstellen van de camera's

⛔ ️ Controleren van stroomvoorziening PoE Op afstand softwarematige storingen oplossen Controleren van stroomvoorziening PoE

⛔ ️ Op afstand softwarematige storingen oplossen Op afstand softwarematige storingen oplossen

⛔ ️ Controle van PTZ instellingen

⛔ ️ Controle van PTZ instellingen ⛔ ️ Calibreren van PTZ camera's Controle van PTZ instellingen

⛔ ️ Calibreren van PTZ camera's ⛔ ️ Geen voorrijkosten bij afspraken Calibreren van PTZ camera's

⛔ ️ Geen voorrijkosten bij afspraken ⛔ ️ Korting op materialen buiten garantie Geen voorrijkosten bij afspraken

⛔ ️ Korting op materialen buiten garantie ⛔ ️ Back-up maken van beelden Korting op materialen buiten garantie

⛔ ️ Back-up maken van beelden Back-up maken van beelden 

Onderhoud Zorgeloos
€24,95
Per maand

Onderhoud Basis
€12,95
Per maand

Onderhoud Plus
€17,95

Per maand

Onderhoud 1x per jaar Onderhoud 1x per jaar Onderhoud 1x per jaar



0 tm 4 camera's Geen meerprijs
t/m 8 camera's 2,50€                                                                    

t/m 12 camera's 5,00€                                                                    
t/m 16 camera's 7,50€                                                                    
t/m 20 camera's 10,00€                                                                  

> 20 camera's Offerte op maat

Tot 20 kilometer buiten Ommen Geen meerprijs
20 tot 80 kilometer buiten Ommen 2,50€                                                                    

80 tot 140 kilometer buiten Ommen 5,00€                                                                    
140 tot 200 kilometer buiten Ommen 7,50€                                                                    

>200 kilometer buiten Ommen Offerte op maat

Tot 20 kilometer buiten Ommen Geen meerprijs
20 tot 80 kilometer buiten Ommen 4,50€                                                                    

80 tot 140 kilometer buiten Ommen 7,00€                                                                    
140 tot 200 kilometer buiten Ommen 9,50€                                                                    

>200 kilometer buiten Ommen Offerte op maat

*Deze abonnementen gelden voor installaties met maximaal 4 camera’s en een recorder.
*Hardware problemen buiten de garantieperiode vallen niet onder dit onderhoudspakket.
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW, per maand

Meerprijzen extra camera's

Meerprijzen voorrijkosten pakket 1

Meerprijzen voorrijkosten pakket 2 en 3

Noot


