Data Recovery Prijzen
Vakmanschap, Vertrouwen, Vaste prijzen. Dat is
waar Stellar® om bekend staat.
1 – Ophalen
•
•

•

•

Gratis en veilig
ophalen van uw •
datadrager
thuis of op uw werk

GRATIS en VEILIG
op werkdagen vóór 12 uur aangemeld, dezelfde middag nog
gratis bij u opgehaald door onze veilige en professionele
koeriersdienst. Ná 12 uur aangemeld, de volgende werkdag
opgehaald.
uw datadrager komt de volgende werkdag ’s ochtends aan in ons
laboratorium. Dan begint de diagnose.
Emergency opdrachten worden ’s ochtends extra vroeg in ons
lab afgeleverd.
zelf naar ons lab brengen kan natuurlijk ook, bel voor een
afspraak.

2 – Diagnose
Alle datadragers (HDD, SSD, Smartphone, SD Card, RAID tot 2 HDD’s)
•
•
•

GRATIS SERVICE (meest gebruikt door particulieren)
de diagnose is al gereed op de eerstvolgende werkdag na aankomst in
ons lab
aan de hand van de diagnose krijgt u een duidelijke uitleg over het
behandelplan

Economy •
1 werkdag

en een vrijblijvende offerte met een vaste prijs voor de recovery van
uw data

Business •
4 uur
•

€ 79,-* (meest gebruikt door bedrijven)
de diagnose is gereed binnen 4 uur na aankomst in ons lab

Emergency•
2 uur
•

€ 179,-*
de diagnose is gereed binnen 2 uur na aankomst in ons lab

Direct online aanmelden voor gratis diagnose

3 – Data Recovery
Harde Schijf, SSD, Smartphone

Fysieke of
complexe recovery
zoals:
-leeskopschade
-val- en stootschade
-motor- of lagerschade
-sectorschade
-beschadigde chips
-complexe
firmwareschade

Softwarematige
recovery
zoals:
-verwijderde bestanden
-verloren partities
-virus

•

€ 742,98* (vaste prijs voor Economy service)
inclusief uw data op nieuwe datadrager (bij de prijs
inbegrepen)

•

inclusief donor-onderdelen

•

inclusief class 100 cleanroom behandeling

•

inclusief terugsturen door DHL

•

inclusief datagarantie

•

op voorhand vaste prijs

•

no cure-no pay
Vraag ook naar de Business en Emergency Service.

•

€ 260,-* (vaste prijs voor Economy service)
inclusief uw data op nieuwe datadrager (bij de prijs
inbegrepen)

•

inclusief terugsturen door DHL

•

inclusief datagarantie

•

op voorhand vaste prijs

•

no cure-no pay

Data Recovery van USB-Stick, SD-card, etc.
•
•

inclusief uw data op door ons geleverde nieuwe
datadrager (bij de prijs inbegrepen)

•

inclusief terugsturen door DHL

•

op voorhand vaste prijs

Fysieke of
•
complexe recovery

Softwarematige
recovery

€ 371,07* (vaste prijs voor Economy service)
inclusief onderdelen

•

NO CURE-NO PAY, DATAGARANTIE
€ 195,-* (vaste prijs voor Economy service)
inclusief uw data op door ons geleverde nieuwe
datadrager (bij de prijs inbegrepen)

•

inclusief terugsturen door DHL

•

op voorhand vaste prijs

•

NO CURE-NO PAY, DATAGARANTIE

Data Recovery van RAID systeem met 2 HDD’s en Economy service
•

€ 742,98* (vaste prijs, Economy service, RAID met 2 HDD’s)
volledige all-in recovery door RAID expert

•

inclusief alle eventueel benodigde onderdelen

•

inclusief eventueel benodigde class 100 cleanroom behandeling

•

inclusief uw data op door ons geleverde nieuwe datadrager(s)

•

inclusief terugsturen door DHL

RAID recovery•

NO CURE-NO PAY, DATAGARANTIE

Data Recovery van RAID systemen, storage server, virtueel systeem, cloud
systeem, NAS en SAN.

RAID recovery,
multiple disks
systems,
virtual storage,
etc.

•

Vanaf € 1595,-*
volledige all-in recovery door RAID expert

•

complete rebuild van RAID systeem

•

recovery van virtual machines

•

inclusief alle eventueel benodigde onderdelen

•

inclusief eventueel benodigde class 100 cleanroom
behandeling

•

inclusief uw data op door ons geleverde nieuwe
datadrager(s)

•

inclusief terugsturen door DHL

•

NO CURE-NO PAY, DATAGARANTIE

4 – Terugbezorgen van uw herstelde data
•
•

Terugbezorgen van uw data •
thuis of op uw werk

GRATIS
op een gratis nieuwe datadrager of in de cloud.
zelf afhalen kan natuurlijk ook, bel voor afspraak.

Wat gebeurt er allemaal in het data recovery lab:

•

HANDWERK
Deze engineer is urenlang met uw datadrager aan het werk.

•

CLEANROOM
Uw datadrager wordt behandeld in deze professionele ISO Class-100 Cleanroom.

•

KWALITEITSCONTROLE
Deze engineer controleert handmatig de kwaliteit van uw bestanden.
Stellar® staat wereldwijd aan de absolute top op het gebied van data recovery technologie.
Ook in Nederland is Stellar® de Nr1: álle opdrachten worden voor 100% in het Nederlandse
laboratorium van Stellar® behandeld door uitsluitend gekwalificeerd personeel van Stellar®.
Veilig en vertrouwd!
100% No Cure-No Pay! 100% vaste-prijsgarantie! 100% DATAGARANTIE!

Data Forensics Audit Service

Media: Harde Schijven, SSD’s, USB-Sticks, FLASH, Micro-SDs, CF cards, (smart)phones:
Datadrager

NIST

Stellar

ADISA

Investering

HDD

Clear

Logical

Test Level 1

€ 750,-

Purge

Physical

Test Level 2

€ 950,-

Clear

Logical

Test Level 1

€ 750,-

Purge

Physical

Test Level 2

€ 1.150,-

Clear

Logical

Test Level 1

€ 450,-

Purge

Physical

Test Level 2

€ 950,-

Clear

Logical

Test Level 1

op aanvraag

Purge

Physical

Test Level 2

op aanvraag

SSD

Smartphone

Software Audits

Voor Data Forensics Audit Services worden additioneel € 750,- projectbegeleidingskosten in
rekening gebracht. Doorlooptijd tot aan audit rapport 6-8 weken. Alle prijzen exclusief 21% BTW.

Database reparatie – SQL (.mdf) – Access (.mdb) –
Exchange (edb) – andere database (.dbf)
•
•

aanvangstarief €1.699* per database file reparatie
additionele uren in overleg

Database reparatie

Database conversie
•
•

€298,- per database file conversie
no cure-no pay

EDB to PST
* Voor versleutelde bestanden of bij harde schijven waarvan het fabrieksgarantiezegel
verbroken is wordt een toeslag berekend. Alle prijzen exclusief 21% BTW.

