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Bijdrage 2021 -  datavernietiging en afvoer van incourante goederen.  

Voor het vernietigen van data op harddisks maakt PC-4-All.nl gebruik van eigen software en van een applicatie van 

KILLDisk, gecertificeerde partner van Microsoft.  Deze applicatie “Active@ KillDisk” ondersteunt Standard DoD 5220.22-

M, US DoD 5220.22-M (ECE)  dat voldoet aan de strenge regels van het Amerikaanse ministerie van Defensie.  Met 

“Active@ KillDisk” wordt alle  data van de betreffende harddisk verwijderd en zal vervolgens drie keer volledig worden 

overgeschreven met onbruikbare data waarna  de oude data definitief is verwijderd en de harddisk weer klaar is voor 

hergebruik. 

De door u eventuele aangeleverde overige datadragers zoals back-uptapes, cd-roms en of dvd-roms etc. worden fysiek 

vernietigd. Met de afgifte van een datavernietigingsverklaring  garanderen wij u dat alle  data van de van u ontvangen 

harddisks  is verwijderd en eventuele overige datadragers fysiek zijn vernietigd. 

PC-4-All.nl schenkt ICT producten aan haar doelgroep de mindervermogenden. Om kostendekkend te kunnen werken 

zal PC-4-ALL een gedeelte van de voorraad aan consument aanbieden tegen marktconforme waarde. Tevens is PC-4-

ALL.nl genoodzaakt een klein percentage van de datavernietigingskosten en afvoerkosten van incourante goederen door 

te berekenen aan de opdrachtgever/leverancier.     

 

Bijdrage 2021 voor (in-)courante goederen      Courant       Incourant 

Datavernietiging Smartphones                 € Gratis       € Gratis 

Datavernietiging Digitale memorecorders           € Gratis       € 2,50 

Datavernietiging Camera DVR       € 2,50       € 4,75 

Datavernietiging Desktops HDD/ SSD per 50 GB € 2,50       € 4,75 

Datavernietiging Laptops HDD/ SSD per 50 GB € 2,50       € 4,75 

Datavernietiging Thin Clients                   € Gratis       € 6,75 

Datavernietiging Tablets                     € Gratis       € 6,75 

Datavernietiging Switches / modems             € N.v.t.       € 4,75 

Datavernietiging Server per 10GB               € N.v.t.       € 4,75 

Datavernietiging Externe HDD/SSD (NAS) per 50GB       € N.v.t.       € 4,75 

Datavernietiging USB sticks                   € N.v.t.       € 2,50 

Datavernietigingsrapport opmaken ( Indien gewenst) Per  product € 0,95       € 0,95 

Inname en eventueel afvoeren TFT monitoren per stuk   € N.v.t.       € 7,50 

Inname en eventueel afvoeren printers per stuk         € N.v.t.       € 17,50 

Inname en eventueel afvoeren van bekabeling p/kg       € N.v.t.       € 2,50 

Inname en eventueel afvoeren van randapparatuur p/kg   € N.v.t.       € 2,50 

         
Het minimale orderbedrag voor datavernietiging en of het afvoeren van incourante goederen bedraagt € 249,00. 
Provincietoeslag: Voor de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijsel, Noord Holland, Zuid Holland, Noord Brabant, 
Limburg en Zeeland bedraagt de toeslag € 95,00. Centrumtoeslag: op aanvraag  BTW: Alle tarieven zijn exclusief 21% BTW 

 

         
 


