Montfort, 28-10-2014

Geachte klant,

Allround PC Service sluit na 9 jaar haar deuren. Op dit moment is het voeren van het bedrijf naast
een vaste baan in Maastricht met bijbehorende wisselende diensten en een druk opgroeiend
gezinsleven niet meer mogelijk. Het wordt steeds lastiger om afspraken na te komen, tijd in te
plannen om de diverse werkzaamheden en reparaties uit te voeren binnen een acceptabele tijd.
Aangezien ik mij altijd voor de volle 100% ingezet heb om de service te waarborgen en dit het laatste
jaar steeds moeilijker wordt, heb ik na lang overwegen besloten om er definitief mee te stoppen.
Van 1 november 2005 tot en met 1 november 2014 heb ik altijd met heel veel plezier dit werk
gedaan, vele klanten blij gemaakt met een nieuwe computer, laptop, printer of tablet. Heel veel
storingen verholpen, bij u als klant thuis of in de werkplaats hier in Montfort.
Natuurlijk laat ik de mensen welke ik recentelijk een onderdeel, computer, laptop of ander soort
randapparatuur heb verkocht niet in de steek. Apparaten welke nog onder de garantie vallen zullen
tot einde garantie-periode volledig ondersteund worden en zo nodig gerepareerd of vervangen als
blijkt dat er iets defect is. Indien dit het geval is dan verzoek ik om contact op te nemen via e-mail:
info@apcs.nl
Het leveren van ondersteuning, uitvoeren van reparaties van buiten garantie verkerende apparaten,
verhelpen van storingen en aan huis komen voor een probleem stopt met ingang van 1 november
2014.
Nogmaals wil ik benadrukken dat ik de afgelopen 9 jaar met bijzonder veel plezier, inzet en passie
heb beleefd, echter ben ik op dit moment op het punt gekomen dat ik een keuze moet maken tussen
een aantal verschillende opties, deze keuze is gemaakt.
Bedankt voor de prettige samenwerking de afgelopen jaren en wellicht tot ziens!

Met vriendelijke groet,
Gijs Verstraaten
Allround PC Service Montfort

