Opgehaald binnen één
week op afroep:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Computers
Monitoren
Laptops
Printers
Toetsenborden
Muizen
Geluidsboxen
Rekenmachines
Servers  
Bekabeling
Telefoons
(vaste- en mobiele telefoons)
• Tablets
• Enzovoort…

Heuvelweg 23
5962 AE Melderslo
T 077-3983343
F 077-4670228
E info@henraath.nl
www.henraath.nl
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Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag:
van 9.00 tot 17.00 uur
zaterdag:
van 9.00 tot 15.00 uur
zondag en maandag:
gesloten

Ook een
ruimte vol
Razendsnel &
staan met
professioneel
IT-apparatuur
zoals computers,
printers, muizen
en bekabeling?
Wij halen uw oude computers op. Naast
computers en printers verwerken wij alle
verder denkbare afgeschreven IT-apparatuur.

gegarandeerde

Helaas zien we nog steeds dat veel

vernietiging van alle (gevoelige) infor-

Wij

zorgen

voor

afgedankte computers – afgevoerd voor

matie op harddisks. Deze vernietiging

recycling – uiteindelijk terecht komen in

kan altijd bij u op locatie plaatsvinden.

bijvoorbeeld derdewereldlanden waar

Daardoor geeft u niet samen met uw

deze een groot gevaar vormen voor

IT-apparatuur   uw gehele financiële

milieu, mens en dier. Wij benadruk-

administratie uit handen.

ken het belang van herwinning van
dergelijke

producten.

Grondstoffen

Bovendien is het van belang om reke-

mogen wat ons betreft nooit tussen

ning te houden met het feit dat veel

het huisvuil of schroot verdwijnen.

grotere printers of multifunctioneels
tegenwoordig een harddisk aan boord

Zodra het tijd wordt om een nieuwe

hebben. Dit brengt een veiligheidsrisico

computer aan te schaffen, staat

met zich mee. Deze harddisks slaan

u waarschijnlijk een hoop werk te

namelijk printopdrachten en scans op.

wachten. Zo dient u de computer te

Door deze data te vernietigen loopt

bestellen, plaatsen en aan te sluiten.

u geen risico op het uitlekken van

De vraag is wat u vervolgens met uw

vertrouwelijke informatie.

oude apparatuur doet. Veelal worden
de documenten opgeslagen in een

Bij veel bedrijven die zich richten op

back-up of gewist. Daarnaast worden

het recyclen van computer en hard-

deze apparaten veelvuldig aan mede-

ware, wordt de ingenomen apparatuur

werkers verkocht. Om zeker te zijn

weer omgebouwd tot bijvoorbeeld

van een discrete vernietiging van uw

ging nog nooit zo gemakkelijk, laat ons schoon

een nieuwe computer. Deze werkwijze

gegevens en apparatuur is verwerking

schip bij u maken. Razendsnel en professioneel.

is bij ons absoluut niet van toepas-

door onze recycleservice dus de beste

sing. Wij vernietigen direct en discreet.

optie. Daarmee draagt u meteen een

Bovendien is onze afvoerservice milieu-

steentje bij aan het milieu.

Inzameling van oude computers voor recycling

vriendelijk, snel en betrouwbaar.

