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Aruba, Jamaica, cocktails and dreams … de zomer zit weer in ons bloed en maakt ons loom en moe.  
We dagdromen nog enkel van wuivende palmen, hagelwitte zandstranden en koele Cuba Libres.  
Nochtans loont het ook best de moeite om ook tijdens de “long hot summer” af en toe eens binnen te wippen op 
onze clubmeetings ! 
Inderdaad, ook tijdens de zomer zorgen we voor een aangepast programma. 
In Juni is er natuurlijk de jaarlijkse Masano-barbecue, waarvoor er enkele weken vooraf al kaarten te koop zijn 
“aan de toog”. De voorbije jaren in gedachten zullen we ons weer kunnen te goed doen aan heerlijke worstjes, 
koteletten, kip en andere heerlijkheden. 
Zelfs voor het najaar staan er al een aantal leuke dingen op stapel. Eindelijk gaan we eens een 
basisdemonstratie “Netwerken” organiseren : Hoe kan je op een vrij eenvoudige manier twee computers met 
elkaar verbinden via een Ethernet … zeer eenvoudig uitgelegd en gedemonstreerd. 
Michel komt ook nog terug met het tweede deel van de Basic-cursus ( voor gevorderden ) en in November 
bollen we weer richting Utrecht voor de jaarlijkse HCC Beurs. 
 
Maar nu eerst die warme zomer doorkomen …. Jenny : Doe ze nog eens vol !!!! 
 
Uw Voorzitter 
 
Geert. 
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Boem!! 
Omdat Michel wat ervaring heeft met het opblazen van monitors, legde hij zijn 
oor te luisteren aan de monitor, om te horen of die geen knetterend geluid meer zou 
maken. Gelukkig voor Michel was het niet meer zo. 
 
6 mei voordracht van de Webmaster van Police.be ( Samenvatting door Dhr. Alen ) 
Samenvatting : Een eenvormig uiterlijk voor de politiediensten op het internet. 
 
Dit artikel is enerzijds een voorstelling van de nieuwe portaalsite voor de gemeentepolitie en anderzijds wordt 
aan ieder politiekorps de mogelijkheid gegeven om zich 'gratis' met een eenvormig uiterlijk op het internet te 
begeven. 

 
De gemeentepolitie heeft er een virtueel 
korps bij: de website van de Vaste 
Commissie van de gemeentepolitie.  Na 
de Rijkswacht en de Gerechtelijke 
politie heeft nu ook de gemeentepolitie 
een uitgebreide website.  Een aantal 
korpsen zat reeds individueel op het net, 
maar de nieuwe site www.police.be is 
algemener en laat de bezoekers 
doorsurfen naar plaatselijke korpsen. 
 

 
Met een uniform adres www.police.be  wordt onmiddellijk duidelijk dat dit de portaalsite bij uitstek is voor de 
Belgische politiediensten.  Op dezelfde wijze verwijzen wij bijvoorbeeld naar de Nederlandse politie op 
www.police.nl en www.politie.nl , of de Deense politie op www.politi.dk , of de politie van Andorra op 
www.policia.ad , enz...  Heden werd reeds het nodige ondernomen om ook de Belgische domeinen van 
www.politie.be en www.polizei.be aan te kopen. 
 
Om een zo groot mogelijk publiek te bereiken wordt de site aangeboden in vier talen: Nederlands, Frans, Duits 
en Engels.  Het portaal onthaalt ons met een keurige voorstelling.  Vervolgens kan de bezoeker de gewenste taal 
kiezen.  Of, hij maakt onmiddellijk de keuze om verder te surfen naar een lokale politiedienst.  Nadat de 
bezoeker een taal gekozen heeft, wordt hij vertrouwd gemaakt met de eigenlijke website.  De volledige site is 
opgebouwd in éénzelfde omgeving.  Aan de bovenzijde kan nog steeds gekozen worden voor een andere taal.  
In de rechtermarge kan gekozen worden voor een aantal basisbegrippen.  Het resultaat van de keuze kan men 
steeds ontdekken in het grootste venster.  Dit éénvormig uiterlijk is niet onbelangrijk.  De bezoeker wordt 
relatief vlug vertrouwd gemaakt met zijn omgeving en dit geeft ons de mogelijkheid om lokale korpsen 
gedeelde toepassingen ter beschikking te stellen. (Hierover later meer) 
 
In deze vertrouwde omgeving wordt de basis van de website verder uitgewerkt.  Wij geven een beperkt 
overzicht van de inhoud: 
Het item 'De Gemeentepolitie' is een digitale versie van de folder welke werd uitgebracht door de Vaste 
Commissie van de Gemeentepolitie de dato april 1998.  De informatie werd geoptimaliseerd en enkele 
begrippen werden toegevoegd waaronder bijvoorbeeld de voorstelling van het nieuwe politielogo.  Dit item 
geeft ons dus een volledige voorstelling van de gemeentepolitie.   
Een ander item zijn de 'gelinkte politionele sites'.  Op de voorgrond worden hier de lokale korpsen van de 
gemeentepolitie geplaatst. Maar verder kan men op zoektocht gaan naar meer dan 4500 politionele websites en 
dit wereldwijd.  Deze links worden overzichtelijk aangeboden per land of werelddeel.  Verscheiden internauten 
gebruiken dit item om in contact te treden met buitenlandse politiediensten.   
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Met het item 'Vaste Commissie van de Gemeentepolitie' kunnen wij het secretariaat van dit enig wettelijk en 
representatief orgaan voor de gemeentepolitie, via e-mail bereiken.  Een bondige uitleg over deze commissie 
met een voorstelling van de leden en het secretariaat ontbreekt niet.   
Het item 'Downloads' geeft de mogelijkheid om allerhande documenten online te raadplegen. De Geï ntegreerde 
Communicatiecel van de Minister van Binnenlandse Zaken gebruikt onder andere dit onderdeel om hun 
nieuwsbrieven te publiceren.  Ook de Vaste Commissie van de Gemeentepolitie zal dit item in diezelfde vorm 
gebruiken.  Verder kan hier om het even wat gepubliceerd worden waar er op dat ogenblik vraag naar is.  De 
documenten worden aangeboden in 'pdf'-formaat wat het mogelijk maakt dat iedereen, zonder uitzondering, 
deze documenten kan lezen en afdrukken.   
 
Het item 'Adressen, Tel. , Fax...' geeft een lijst van alle 583 adressen met telefoonnummer en fax voor elk 
politiekorps.  Daarnaast is er ook een lijst van alle rechtbanken.   
Er wordt eveneens een rechtstreekse link aangeboden naar de website van 'Getuigen gezocht of Appel à 
témoins'.  
 

Verder beschikt de website nog over een gastenboek, 
statistische gegevens en een geï ntegreerde zoekrobot 
waarmee de bezoeker naar gebruikte woorden in de site 
kan zoeken.  Dit geeft ook de mogelijkheid om de laatste 
updates en om een overzicht van de site te raadplegen.   
 
Het wordt duidelijk dat de portaalsite van de 
gemeentepolitie een dynamische site is.  De site wordt 
dagelijks update gehouden.  De lijst met politionele links 
groeit nog steeds.  De laatste nieuwsbrieven worden 
beschikbaar gesteld.  En er is nog veel meer mogelijk. 
 
Op de site leest u, in het item 'Uw eigen internetsite?', dat 
de Vaste Commissie van de Gemeentepolitie en zijn 

webmaster het uiterlijk van deze site gratis beschikbaar stelt voor lokale politiekorpsen.  Met andere woorden 
kan elke politiedienst het éénvormig uiterlijk van deze site gratis ontvangen.  Het respectievelijk korps dient 
zich enkel te onthouden aan wijzigingen wat betreft vormgeving.  De opbouw in frames (bovenmarge, 
linkermarge) en het kleurgebruik moeten behouden blijven.  De inhoud moet aangepast worden en mag 
uitgebreid worden naar eigen middelen.  Daar de opbouw maken van een website de meest intensieve arbeid is 
en daar juist dit gratis ter beschikking wordt gesteld, kunnen meer korpsen de drempel overschrijden om zich 
met een eigen website op het internet te begeven. 
 
Deze vorm van websitebeheer geeft ons verschillende mogelijkheden.  De portaalsite van de Vaste Commissie 
van de Gemeentepolitie kan fungeren als basis voor alle andere lokale sites.  Vanaf elke lokale website kunnen 
linken geï ntegreerd worden die de bezoeker doet vermoeden op de lokale site te surfen doch in werkelijkheid 
verbindt met de portaalsite.  Wij stellen dit duidelijk met een voorbeeld.  De lokale site van politie Diest biedt 
een item aan over de algemeenheden van de gemeentepolitie ('De Politie').  
 Zonder dat de bezoeker het weet wordt hij eigenlijk verbonden met de portaalsite waar de informatie beheert 
en gelezen wordt.  Dit is enkel mogelijk wanneer de site het éénvormig uiterlijk gebruikt.  Enerzijds geeft dit de 
mogelijkheid om enkele delen van de lokale websites te centraliseren.  Anderzijds heeft dit het grote voordeel 
dat een lokale website zeer professioneel voor de dag komt.  Hij biedt zelf update informatie aan zonder dat hij 
dit in werkelijkheid zelf moet doen.  Het politiekorps moet dus enkel de aanpassingen uitvoeren die eigen zijn 
aan het lokale korps. 
 
Op het internet aanwezig zijn heeft, zonder er dieper op in te gaan, enkele zeer belangrijke voordelen voor onze 
diensten: lage drempelvrees, nieuwe klanten, snelle (interne) communicatie, online formulieren, update 
informatie, reclame, relatief goedkoop, enquêtes, statistische gegevens, een teken van een jong dynamisch 
beleid, 24 op 24 bereikbaar, wereldwijd, mailinglists, enz... Een internetsite kan voor de nieuwe politiezones 
een vernieuwde manier zijn om hun werking en diensten kenbaar te maken. 
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 Wij kunnen dus beschikken over een eigen virtueel netwerk op het internet met gecentraliseerd  beheer. 
Natuurlijk kunnen wij dit overlaten aan professionele webmasters met hightech toestanden, afhankelijk 
gemaakt met allerlei toepassingen, maar vooral niet kosteloos. 
 
Waarover moet een lokaal politiekorps beschikken?  Het geï nteresseerd korps moet beschikken over een 
computer met internetaansluiting.  Deze computer mag niet aan een PIP-netwerk (Politie Informatica Project) 
gekoppeld worden.  Daarom wordt best geopteerd voor een stand-alone PC.  Anderzijds moet u beschikken 
over een internetverbinding.  De wijze waarop (ISDN, ADSL, 56K-modem, superkabel, enz…) kan 
verschillend zijn doch moet men steeds uitkijken naar een aansluiting waarbij een aantal megabytes ruimte voor 
webhosting beschikbaar is. Sommige kosteloze aansluitingen (bijvoorbeeld Belgacom.net) bevatten 10 MB 
gratis webruimte.  Deze zijn ruim voldoende en perfect bruikbaar voor onze doeleinden.   
 
Daarnaast moet het korps beschikken over een toekomstige lokale webmaster.  Deze persoon hoeft echt geen 
informaticus te zijn. Een geringe kennis van het internet en enkele basisbegrippen van HTML-programmeertaal 
zijn ruim voldoende.  De toekomstige webmaster kan de gratis software in ontvangst nemen en starten met de 
aanpassingen voor zijn lokaal korps.  Met aanpassen bedoelen wij dat hij in de programmeertaal (HTML) de 
geschreven teksten moet veranderen in de teksten van zijn eigen korps.  Later kan hij items toevoegen of 
uitbreidingen maken.  Deze aanpassingen hoeven niet gebeuren vanuit het politiekorps.  Het is perfect mogelijk 
dat een officiële site van een politiekorps, beheerd wordt vanuit de woning van een politiebeambte met een 
persoonlijke PC. 
 
Wij moeten wel duidelijk stellen dat een website dynamisch of statisch van vorm kan zijn.  Als politiedienst 
moeten wij opteren voor een dynamische website waarbij wij de informatie geüpdatet houden.  Wij kunnen de 
bezoeker op de hoogte brengen waar deze week werken worden uitgevoerd, waar er bepaalde projecten lopen, 
welke formulieren zij kunnen afdrukken of online invullen,  bepaalde meldingen maken, enz...  Aan een 
dynamische website moet met andere woorden constant gewerkt worden.  
 
Een mooi voorbeeld van een uitgewerkte website zoals in dit project benaderd wordt is deze van politie Diest. 
Deze site bevat nagenoeg alle toepassingen die op dit ogenblik voor iedereen toegankelijk zijn. Deze 
toepassingen kan je zelf ontdekken op www.police.be/diest . 
 
Met dit laatst genoemd adres zijn we aangekomen aan een ander punt in dit project.  De reeds bestaande lokale 
websites en de toekomstige sites kunnen eveneens beschikken over een eigen 'sub-domeinnaam', onder de vorm 
van www.police.be/uwnaam.htm. De bezoeker die deze sub-domeinnaam gebruikt, komt eerst terecht op een 
pagina welke u enerzijds automatisch doorschakelt naar het lokale korps en anderzijds de internaut het 
vertrouwen geeft met een officiële politiewebsite te zijn verbonden. 
 
Met de knowhow over het maken van websites wil de Vaste Commissie van de Gemeentepolitie en zijn 
webmaster ook andere korpsen bijstaan bij het opmaken van internetpagina's. Wij kunnen besluiten dat elke 
politiedienst gratis op het internet aanwezig kan zijn met geringe inspanningen.  Op deze wijze kunnen wij 
beschikken over een eigen virtueel netwerk op het internet met gecentraliseerd beheer. 
 
Voor meer inlichtingen in verband met dit project, of voor opmerking en aanvullingen van de portaalsite, kan je 
best e-mailen met de webmaster op ma.alen@ping.be .  
 
( Alen Marc, politie Diest, gemandateerd webmaster voor de Vaste Commissie van de Gemeentepolitie.) 
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DIRAGE 29-04-2001 
 
De Diestse Radioamateurs hielden op zondag 29 april ’01 hun jaarlijkse opendeurdag in het VTI 

Mariëndaal. (DIRAGE staat voor DIest 
RAdio GEbeuren.) Naast onze gewone 
zondagse clubmeeting konden de leden ook 
naar de Dirage komen. Onze vereniging had 
er een kleine infostand opgericht. Voor de 
nog-niet-leden hadden wij gratis exemplaren 
van de twee vorige nieuwsbrieven. Je kon 
zelfs eens een kijkje nemen op onze website 
die pas was vernieuwd. Verder op de beurs 
zag je nog je oude PC staan in het 
computermuseum.  
 
Of had je liever je eigen up-to-date pc 
vervolmaakt? Dan had je daar de kans om 
verschillende onderdelen te kopen. Nieuw of 
tweedehands of misschien iets van het leger? 
Jaja, je hebt weer iets gemist dat de moeite 
was. Het spijtige was dat de radioamateurs 

vroege vogels zijn, omdat het in de namiddag al vroeg voorbij was, hé Michel en Dominique. 
 Toch alvast bedankt voor de interesse en de helpende handen. Ook bedankt voor Karel Coopmans die Sabine 
wat gezelschap hield en voor de andere leden die juist na de club nog een kijkje kwamen nemen. Wij hopen je 
volgende keer wat vroeger te verwittigen, maar wij wisten ook maar pas een week voordien dat we daar een 
stand konden opbouwen. Wij probeerden dit nog te verwittigen via onze borden in de club. 

 
Rechtzetting Easter Egg 
De Easter Egg van Word 5.0 werkt enkel in Windows 95. Onze excuses om dit niet te vermelden in het vorige 
nummer. Als er nog vragen of opmerkingen zijn, gelieve ons te contacteren. Onze adressen of e-mails of 
telefoonnummers staan voorkant in dit tijdschrift. 
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Nieuwsgroepen 
 

Wij houden op zondag 17 juni ’01 een themadag Nieuwsgroepen.Alles wat wij weten 
en nog niet weten komt aan bod. Ken jij er alles van of helemaal niets? Kom op 17 
juni meeluisteren of praten over Nieuwsgroepen.  
Je kan je best informeren en documenteren of je vragen opschrijven en meebrengen. 
Er is ook nog de mogelijkheid om de nieuwsgroepen te bekijken. 
Interesseert dit je niet, geen probleem er is nog steeds de gewone clubmeeting. 
 
 

Interessante vragen, antwoorden en opmerkingen worden later in ons tijdschrift gepubliceerd. Maar dat wil niet 
zeggen dat je dan alles weet. Het beste is altijd om te komen. Dus tot ziens. 
 
De CCMS Barbecue 

Zoals elk jaar organiseert Sporthal Masano een niet te missen Barbecue. 
Deze gaat door op 23 juni 2001 in de tent naast de Sporthal. Kaarten kan je 
steeds verkrijgen aan de toog bij Jenny en Max. 
Ieder jaar is de Computerclub wel vertegenwoordigd.  
Daarom weten wij dat het lekker en veel Smullen is. Niet alleen is er een 
groot aanbod aan vlees, maar ook van groenten en salades. En als je er niet 
genoeg van krijgt kan je dit allemaal nog eens doorspoelen met een wijntje 
of een lekkere frisse pint. 
 Daarna kan je de calorieën ervan afdansen. Je kan er echt van genieten en 
dit mag ook wel eens hé. 
 
 
 

 
 

Beste leden,  
Dit is een nieuwe rubriek. Heb jij nog iets aan te bieden of zoek je iets heel specifieks, dan kan je bij ons 

adverteren. Het is volledig GRATIS. 
Om te adverteren vermeld je eerst of je het aanbiedt of wil kopen. Daarna begin je met het 

artikel of dienst waarvoor je adverteert. Het moet wel iets met computers of techniek te 
maken hebben en het mag niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden.  
Verder vermeld je de prijs die je vraagt of wil betalen en je sluit af met je naam of  

telefoonnummer of e-mail. 
 

Je advertentie kan je afgeven of e-mailen of doorbellen of posten aan Geert, Sabine en Frans. 
Het wordt de eerstvolgende zondag gepubliceerd op onze clubborden tot het uitkomen van de CCMS-
Nieuwsbrief waarin het dan wordt vermeld. 
Wij wensen je veel aan- en verkoop toe. 
 

Ik vraag 
CB-toestellen van rond de jaren ‘80. Ik koop ze aan een mooie prijs. 
Vankriekelsvenne Johan 011/82 43 42 
 

Ik bied aan 
Een faxtoestel dat nog goed gaat, het enige wat eraan is dat hij zijn papier steeds eruit gooit. Wie dit kan maken 
of daar niets mee in zit, krijgt hem GRATIS. 
Van Hoeyveld – Sas 013/32 19 09 
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CD ROM, CDR, CDRW 
Hoe werkt dat allemaal? En laten we voor het moment maar zwijgen over CD-I, DVI, WORM, EOD, DVD, 
DVD-R, DVD-RW, DVD RAM, DVD+RW ... 
 

CD ROM, CDR, CDRW wie kan zijn leven zonder deze parels van techniek voorstellen? Ik zal trachten een 
beknopte uitleg te geven over hoe ze werken, beschreven worden en wat men er zoal mee kan doen. Vergeef 
het mij als sommige zaken achterhaald lijken maar ik moet mijn verhaaltje kort houden. 
 

Eerst de gemeenschappelijke zaken : allemaal rond, plat, gemaakt uit plastic met wat metaalcoating, eventueel 
nog wat verf en een plastic beschermlaagje. De eigenlijke data wordt opgeslagen en gelezen in een 
spiraalvormige groef – zoals de oude vinylplaten. 
Op een reflecterende laag brengt men pits (verzakkingen) aan. In combinatie met lands (egaal oppervlak) kan 
men dan data lezen door middel van een laser die het verschil in weerkaatsing van pits (niet reflecterend) en 
lands (reflecterend) meet.  
En nee een pit stelt geen binaire 0 voor en een land geen binaire 1. Het is de overgang pit-land of land-pit die 
een 1 of een 0 voorstelt. De interval in tijd tussen de twee mogelijke overgangen zegt hoeveel binaire nullen er 
zijn tussen de binaire enen. 
De hoeveelheid opgeslagen data varieert van een 553 MB tot een slordige 800 MB. De data wordt gelezen aan 
een lineaire snelheid van 153.6 Kbytes per seconde. Een 40X CD-ROM lezer kan aan een snelheid lezen van 
(40 x 153.6) Kbytes/sec (helemaal niets te maken met DVD-speler typeringen). 
 

De grote verschillen tussen de drie opslagmedia in het onderwerp is eigenlijk de manier waarop ze beschreven 
worden met data en de materialen waaruit ze bestaan. 
 

1. CD-ROM 
Een high-power laser brandt 1 micron (10-6 m) gaten in een master disk. 
Van deze master disk wordt een sjabloon gemaakt die gebruikt wordt om de eigenlijke CD-ROM te drukken. 
De reflecterende laag bestaat uit aluminium.  
 

2. CD-R 
Op een CD Recordable kan men éénmalig zelf data branden. Het branden is bijna letterlijk te nemen. De CD-R 
heeft tussen de reflecterende laag (echt goud) en de plastic schijf zelf een verflaag. De CD-R drive heeft twee 
laser standen: hoog en laag. Op de lage stand leest hij data. Op de hoge staat verbrandt hij de verflaag waar ze 
geraakt wordt. Zo een dark spot komt overeen met een pit, en alles wat niet verbrand is een land. Na het 
beëindigen van het branden kan het schijfje nu ook op andere toestellen gelezen worden. 
Eén manier die de software maffia gebruikt om kopiëren tegen te gaan is de volgende: op elke CD-ROM staan 
fouten die door de CD speler via een error detecting code verbeterd worden. Op sommige software staan echter 
moedwillige fouten (ECC’s). De CD brander zal deze fouten via zijn error detecting code verbeteren. Men 
probeert nu het schijfje te lezen en... noppes. 
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3. CD-RW  
Deze schijfjes kan men meerdere malen beschrijven (ReWritable). Men zou kunnen zeggen : smijt die CD-R’s 
in de vuilbak, hier komen de CD-RW’s. Maar er zijn een aantal nadelen aan CD-RW’s. Ten eerste zijn ze 
gevoelig duurder in aankoop. Ten tweede zijn ze vanwege de gebruikte schrijftechnieken niet altijd leesbaar 
door andere toestellen (CD speler, CD ROM drive,...). 
De CD-RW’s hebben een laagje bestaande uit zilver, indium, antimonium en tellerium. Deze legering heeft 
twee stabiele toestanden: kristallijn en amorph (egaal). De kristallijne toestand is een pit en de amorfe een land. 
Een CD-RW drive heeft een laser met drie standen: hoog vermogen, medium vermogen en laag vermogen. 
Op hoog vermogen smelt de laser de legering en vormt hij op de raakpunten de kristallijne toestand 
(reflecterend) om in de amorfe toestand (niet reflecterend) en maakt zo een pit. Op medium vermogen smelt de 
legering en vormt hij de amorfe toestand terug om in de kristallijne toestand, en de opgeslagen data op de CD-
RW is uitgewist. Het laag vermogen is om te lezen.       
 
Richard De Cat.CCMS 
 

 
 
 

 
 
Komen er in onze vereniging interessante mededelingen binnen ( via post, telefoon of e-mail), dan voegen wij 
deze ter informatie ook toe in onze CCMS-Nieuwsbrief.  
 

 
 
Wie van Flash 5 houdt kan eens een kijkje nemen op www.rayoflight.net . Je moet er wel een snelle connectie 
hebben. 
 
Voor iedereen die al die Hoax-mailtjes meer dan beu is !!!! 
Wil je weten welke virussen er nu echt de ronde doen of welke er bestaan?  
Ga dan naar: www.bipt.be.  
Voor echte viruswaarschuwingen ga je naar www.zdnet.be en www.symantec.nl . 
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Nieuws vanwege een CCMS-Sponsor :  
 
Vanaf heden zal onze sponsor IT Consult Lummen naast de gewone inbelabonnementen van Planet Internet 
tevens de ADSL-abonnementen en modems aanbieden. 
Je zal de modems en installatiepakketten kunnen afhalen bij IT Consult in Lummen, op de wekelijkse 
meetings van CCMS of bij de aangesloten IT Consult partners in uw regio. ( altijd na afspraak) 
Bestellen kan uitsluitend via Geert. Vergeet niet je klantnummer van Belgacom mee te brengen, want dit is 
noodzakelijk voor je aanvraag. ( Staat op je Belgacom-faktuur )   
Zoals u wellicht reeds weet is Planet Internet momenteel de goedkoopste ADSL-aanbieder met een 
maandabonnement van slechts 1.450,- BEF incl. BTW. 
Ben je nog niet aansluitbaar? Nog even geduld: Vanaf augustus komen heel wat regio's actief waaronder 
Tessenderlo en Lummen !!! 
IT Consult verzorgt ook zelf via zijn medewerkers installaties aan huis in volledig België tegen een vast tarief 
van 3.990,- incl. BTW. ( voor een ADSL GO ) 
Dat is zowat 500,- goedkoper dan het allergoedkoopste installatietarief via een provider. ( In tegenstelling tot 
providers doen wij altijd een volledige installatie, incl. software en configuratie) 
 
Voor alle duidelijkheid: Naast dit totaalpakket voor Planet ADSL verkoopt IT Consult Lummen geen andere 
hard- of software. De aangesloten medewerkers zijn wel vrij om hard- en software aan te bieden. 
 
 
Hebt u zelf bijdragen voor onze nieuwsbrief en/of onze Info-flash, richt u dan tot de redactie van onze 
periodieke publicaties op volgens e-mail adres: on4bab@pi.be   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


