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Veilige Data Opslag 

Even voorstellen; Werkend voor een grote organisatie, waar ik dagelijks met grote 

hoeveelheden data om ga, heb ik heel veel kennis opgedaan hoe je privé, thuis, op 

een zeer eenvoudige maar uiterst betrouwbare manier ook veel data kunt opslaan. 

En met de digitale foto-toestellen, camera’s en toegenomen aantal computers per 

gezin, is de hoeveelheid data enorm toegenomen. 

 

Handelshuis Kouffeld heeft voor de particulier een kwalitatief en betrouwbaar, 

maar ook eenvoudig systeem ontwikkeld om al uw data veilig op te slaan en auto-

matisch hiervan ook nog eens dagelijks een kopie te maken zonder dat u daar ook 

maar iets voor hoeft te doen! 

 

Lees verder op pagina 2 over de techniek en de eenvoudige werkwijze van deze 

Veilige Data Opslag methode. 
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Lees verder op pagina 2, en overtuig u zelf! 

Waarom zou u deze investering doen? 

• Vakantie en familiefoto’s zijn nauwelijks te vervangen 

• Geen verlies van gegevens bij inbraak als Laptop, Computers, Camera’s en/of Videorecorders worden gestolen. 

• Bij gebruik van een zakelijke Laptop geen problemen met de werkgever over privé-data 

• Alle data direct voorhanden, geen pakken DVD en/of CD’s die gevoelig zijn voor beschadiging 

• Voor iedereen binnen het gezin met een computer beschikbaar 

• Foto’s, Video’s, Werkstukken, Dossiers, PDF-files, digitale boeken en internetdocumentatie on-line beschikbaar 

• Altijd een tweede identieke kopie beschikbaar, als een Harde Schijf defect raakt. 

10 goede redenen 

• Sla al uw foto’s veilig op 

• Sla al uw films veilig op 

• Sla al uw muziek veilig op 

• Sla al uw documenten, Ex-

cel, Word, etc, etc veilig op 

• Deel de data met uw huis-

genoten 

• Opslag van alle soorten en 

typen data is mogelijk 

• Al uw data altijd dubbel 

aanwezig 

• Diverse uitbreidingsmoge-

lijkheden 

• Na installatie geen omkij-

ken meer naar 

• Eenvoudige controles mo-

gelijk 



• Een Router. (Als u ADSL heeft van de bekende providers zoals KPN, Planet, XS4All, etc, of via de kabel, dan heeft u 

hoogstwaarschijnlijk een Modem met ingebouwd Router. 

• Mocht u een Modem zonder Router hebben, dan is een extra aanschaf van een Switch noodzakelijk. Deze kost +/- 25 

Euro en kan uiteraard door ons geleverd worden. 

• Een Modem maakt verbinding met het internet via de telefoon of kabel. 

• Uit het modem komt een netwerkkabel die naar uw computer gaat als u niet draadloos werkt. 

• Als er aan het Modem meerdere kabels voor computers aangesloten kunnen worden, meestal 4, dan heeft u een Modem 

met ingebouwde Router en heeft u geen Switch nodig. 

• Een switch maakt met 1 netwerkkabel, meerdere netwerkaansluitingen mogelijk. Dus, Telefoon of kabel naar het Mo-

dem, van het Modem naar de Switch, uit de Switch 2 kabels, 1 voor de PC en 1 voor de Server voor de dataopslag. 

 

• Zeer compacte set, past in iedere meterkast of in een boekenkast 

• Zeer geluidsarm, het geluid is te verwaarlozen 

• Zeer energiezuinig, nog geen 60 watt per complete set 

• A-Merk producten, geleverd door A-merk leveranciers 

• Een zeer eenvoudig, maar beproefd concept 

• Geen aanvullende kosten voor updates of onderhoud 

• Ook na aflevering en installatie eenvoudig zelf te bedienen 

• Werkt zonder dat de huiscomputers aan staan 

• Onbeperkt aantal huiscomputers op aan te sluiten 

• Slechts 1 netwerkkabel en 3 stroomkabels 

Lees verder op pagina 3 en zie wat u krijgt voor uw investering! 
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Wat zijn de voordelen van het door ons aangeboden systeem 

Wat heeft u nodig om te werken met dit uiterst betrouwbare en 

eenvoudige Semi professionele opslagsysteem. 

Thuisnetwerk 



De Centrale Server, zie de onderstaande afbeelding, wordt aangesloten op uw router. Deze Centrale Server regelt al het data-

verkeer en zorgt ervoor dat er iedere dag controles op de data worden gedaan en dat er naar wens een Back-up van alle data 

wordt gemaakt. De aangeboden Centrale Server is van een A-merk fabrikant en al jaren op de markt.  

• Afmetingen; +/- Breed 3 cm, Diep 10 cm, 

Hoog 15 cm 

• 100% stil, dit apparaat maakt geen geluid 

• Eenvoudig in te stellen via elke aangesloten 

computer 

• Geen extra software benodigd 

• Zeer energie zuinig 
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• Afmetingen; Breed +/- 3 cm, Diep 22 cm en Hoog 11 cm 

• Deze harde schijven zijn door de aluminium behuizing nauwelijks 
hoorbaar 

• Geen enkele software of hardware instellingen benodigd 

• Omdat de ontwikkeling van Harde Schijven zeer snel gaat kan de 

afbeelding afwijken van de levering. Echter, de aangeboden kwali-

teit en garantie zijn onverminderd van kracht ondanks een mogelijke 

andere verschijningsvorm. 

• De Harde Schijven worden standaard geleverd met een opslag van 

500 Gig. Grotere schijven zijn tegen meerprijs leverbaar. 

• Bij foto’s van 5 Megapixel, +/- 1.1 MB, zijn dat ruim 400.000 foto’s!! 

• Het advies is om twee identieke Harde Schijven te kopen, die als 

“Master” en “Kopie van de Master” kunnen worden aangesloten. 

• Zeer energie zuinig   

• 2 jaar fabrieksgarantie 

• De Harde Schijf kost 109 Euro per stuk! 

Lees verder op de volgende pagina! 

• Eenvoudige Nederlandstalige hand-

leiding 

• Alle kabels en snoeren worden bij-

geleverd. Geen aanvullende kosten 

• 1 Jaar fabrieksgarantie 

• Betrouwbaarheid heeft deze server 

tot een bestseller gemaakt. 

• Deze server kost 92.00 Euro 

De centrale Server 

De Harde Schijven 
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• Uw data veilig en dubbel opgeslagen zonder dat u daar 

over na hoeft te denken 

• Alle typen en soorten bestanden kunnen worden opge-

slagen 

• Geen aangesloten PC nodig op de opslag te waarborgen 

• Iedere huisgenoot heeft toegang tot de data, desge-

wenst per gebruiker in te stellen en te beveiligen met 

wachtwoord 

• Als u een modem met Router heeft geen extra aan-

schafkosten 

• Met Nederlandstalige handleiding eenvoudig te bedie-

nen. 

• Zo in te stellen dat er met iedere computer en internet 

wereldwijd toegang te krijgen is tot uw data. Met ade-

quate beveiliging en met aanvullende gratis software 

Onze werkwijze 

• Een honderd procent tevreden klant is ons uitgangspunt. 

• Om niet voor verrassingen te komen staan, komen we op afspraak eerst bij u kijken of uw thuissituatie voldoet, of dat 

er nog zaken eerst geregeld moeten worden. Hiervoor worden 15 Euro kosten in rekening gebracht die verrekend wor-

den bij de eventuele aanschaf van de Veilige Data Opslag set. 

• De totale kosten van de Hardware zijn 310 Euro, waarbij we bij het bestellen van u 50 Euro aanbetaling verlangen. Wij 

hebben zelf geen voorraad om zo altijd de nieuwste producten te kunnen leveren. 

• De installatiekosten zijn 65 Euro, waarbij we pas bij u weggaan als het werkt. Gemiddeld kost de installatie 2.5 uur. 

• De eventuele extra hardware, een Switch (kastje om een ADSL-Modem zonder Router aan de server te kunnen koppelen) 

zijn extra op de totale kosten. Een switch kost overigens +/- 25 Euro en kan meegeleverd worden. 

• De software om van buiten uw thuissituatie toegang te krijgen tot uw server wordt gratis bijgeleverd, toegelicht en 

geïnstalleerd. 

Samenvattend 

Overige diensten 
• Advies als u uw PC wilt uitbreiden met aanvullende 

hardware.  

• Eenvoudige Tools om uw PC te beveiligen tegen Spam 
en Virus 

• Hulp bij het aanschaffen en aanleggen van een draad-
loos netwerk. 

• Wij zijn in staat om u binnen 2 uur een prachtig foto-
album te laten maken, eventueel zelfs op het internet. 

• Kijk op www.surprise4you.nl  

• Gratis software om albums te maken en een cursus van 
2 uur tegen een zeer schappelijke prijs. U bent dan 
volledig zelfstandig! Vraag naar de kosten. 

Vul de bon in op de volgende pagina! 
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Voor en Achternaam 

U kunt het formulier opsturen naar ; Handelshuis Kouffeld, Kapitein Robstraat 7 
1336-HE, Almere, Nederland 

 
Of de onderstaande gegevens in een email sturen naar ; 

info4you@surprise4you.nl 

Adres 

Postcode en Plaats 

Telefoonnummer 

Gewenste dienst(en) 

Project Veilige Data Opslag 

Cursus foto album maken 

PC advies over soft en hardware 
Overige vragen 

 

Kruis uw voorkeur 

aan! 

Na het ontvangen van het afspraakformulier nemen wij z.s.m. contact met u op om 

een afspraak te maken. Tijdens deze afspraak worden alle overige zaken direct afge-

stemd. U ontvangt van de gemaakte afspraken een email ter bevestiging. 

Het Afspraakformulier...Wij zien uw reactie graag tegemoet! 

Handtekening 

Emailadres 
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Aan de bewoners van dit huis 

Is al uw Digitale Data zoals Foto’s, Films, muziek, maar ook 

werkstukken, studiemateriaal en overige documenten echt 

zo veilig opgeslagen als u denkt? 

Diefstal van de laptop of PC, de harde schijf kapot, beschadi-

ging van een CD of DVD….Allemaal goed verzekerd, maar ook 

de data?  

Als u daar nu aan twijfelt, lees dan deze geheel vrjblijvende 

brochure eens door en vraag uzelf af of Handelshuis Kouffeld 

toch iets voor u kan betekenen! 

Handelshuis Kouffeld wil zijn ervaring met u delen.  

Door ervaring wijs geworden, willen wij u helpen u te 

behoeden voor het verlies van die niet verzekerbare, 

maar vooral niet vervangbare data! 

Handelshuis Kouffeld 


