
Bedankt voor het downloaden van deze checklist.  
Deze is bedoeld om een beeld te krijgen van welk type computergebruiker U bent.  

Het is interessant dit in te vullen en eventueel mee te brengen of reeds door te mailen voor het eerste contact, zodat we onmiddellijk een beeld krijgen 

van welke richting we uitgaan. 

 

A. Waarvoor wil je uw computer gebruiken? 

1. Studie 

2. Prive 

3. Zakelijk 

4. Prive en Zakelijk 

 

B. Wat voor type internetter ben je? 

1. Ik mail en internet af en toe 

2. Ik mail en surf dagelijks en bezoek vaak meerdere websites 

tegelijk 

3. Ik mail, surf, chat, facebook, download, kijk video’s en liefst 

tegelijk. 

4. Ik ben de hele dag online en wil alles doen wat internet me 

te bieden heeft. 

 

C. Wat ben je van plan met multimedia? 

1. Ik luister naar muziek en bekijk foto’s en video’s. 

2. Muziek en film ja, en ik wil ook foto’s kunnen bewerken. 

3. Ik wil ook video’s kunnen bewerken. 

4. Ik wil full HD video’s kunnen bewerken met het beste 

materiaal. 

 

D. Wat moet je computer aankunnen? 

1. Hoofdzakelijk mailen en tekstverwerken. 

2. Word, Excel, Powerpoint, ... het liefst tegelijk. 

3. Ik doe alles tegelijk met heel veel verschillende programma’s. 

4. Ik gebruik zware specialistische software. 

 

E. Ben je een gamer? 

1. Ik speel geen spelletjes. 

2. Ik speel af en toe een simpel spelletje zoals mijnenveger. 

3. Ik game regelmatig, maar niet het zware 3D werk. 

4. Ik game veel en lang, het liefst mooie 3D games. 

 

F. Welk type computer heb voor ogen? 

1. Desktop 2. Laptop 

 

G. Indien laptop: Welke schermgrootte wenst u? 

1. 11 inch 

2. 12 inch 

3. 13 inch 

4. 14 inch 

5. 15 inch 

6. 16 inch 

7. 17 inch 

 

H. Wat is uw maximum investering voor een nieuwe pc?*  

1. € 350 - € 400 

2. € 400 - € 450 

3. € 450 - € 500 

4. € 500 - € 600 

5. € 600 - € 700 

6. € 700 - € 800 

7. € 800 - € 900 

8. € 900 - € 1000 

9. € 1000 - € 1100 

10. € 1100 - € 1200 

11. € 1200 - € 1300 

12. € 1300 - € 1400 

13. € 1400 - € 1500 

14. € 1500 - € 1700 

15. € 1700 - € 1900 

16. € 1900 - € 2100 

17. € 2100 - € 2300 

18. € 2300 - € 2500 

19. € 2500 - € 2700 

20. Indien meer, specifieer aub: 

€ ............................................................... 

*Desktop: prijzen exl. scherm, incl. toetsenbord en muis 

*Laptop: vanaf € 500 

 

 


