
	

 
 
 

 
IPad defect?  Wat nu? 
 
Heeft u een iPadverzekering bij aanschaf (2017) afgesloten?  
 
U kunt de schade melden via de website www.qsx-claims.com/scholen). Deze schade komt 
bij QSX binnen, binnen 24 uur nemen zij hem in behandeling. U ontvangt een email ter 
bevestiging van de schademelding, uitgifte van schadenummer en 3 opties:  

1. Toelichting benodigd 

N.a.v. schadeformulier is er niet voldoende informatie om de schade in behandeling te 
nemen. Een toelichting wordt opgevraagd. In het geval van een diefstalmelding wordt altijd 
gevraagd om een proces verbaal.  

2. Garantieschade  

Bij een garantieschade ontvangt u bericht dat QSX de schade behandelen als een garantie 
schade, en dat hierbij geen eigen risico van toepassing is. Mocht de reparateur de 
garantieclaim afwijzen, dan brengen zij u hiervan op de hoogte en vragen zij alsnog het 
eigen risico op. Een verzendlabel wordt meegestuurd, het zorgvuldig ingepakte pakketje kan 
dan kosteloos worden afgegeven bij een lokaal postkantoor.  

3. Verzekeringsschade (schade door onheilen van buitenaf, vallen/stoten, diefstal na 
braak, etc.).  

Hierbij worden verzendinstructies gemaild inclusief verzendlabel, en het eigen risico 
opgevraagd.  

Verzending naar reparateur  

U ontvangt van QSX (of van de reparateur) een verzendlabel van PostNL voor het versturen 
van de tablet/laptop. Gelieve bij het verpakken van de betreffende apparaat ook het 
schadenummer erbij in te doen (bv door kopie van de mail of een papier met het 
schadenummer). Het apparaat zorgvuldig verpakken, in een onherkenbare doos.  

 

 

 



	

 

 

Reparatie  

Bij aankomst van het device wordt deze door de reparateur in behandeling genomen, en 
QSX Claims Services ontvangt een prijsopgave (PO). In het geval van een garantieschade 
geeft QSX gelijk akkoord voor reparatie.  

Eigen risico bij verzekeringsschade  

Betreft de schade een verzekeringsschade, dan wordt gecontroleerd of het eigen risico door 
QSX Claims Services is ontvangen. Is dat niet het geval, dan wordt opnieuw het eigen risico 
opgevraagd. Het eigen risico moet namelijk zijn ontvangen voordat het apparaat retour gaat.  

Retourzending  

Na reparatie van een schade gaat de tablet/laptop zo snel mogelijk retour naar het 
huisadres.  

Vragen?  

Heeft u vragen over de status van de reparatie? Dan kunt u contact opnemen met QSX 
Claims Services. Geef hierbij uw schadenummer door.  

 
 
Geen verzekering?  
 
Omdat de iPad uw eigendom is dient u zelf voor reparatie zorg te dragen. 
 
Wij hebben daarvoor de volgende afspraken gemaakt met Optie1. 
 
15% korting op het normale reparatietarief. 
Een actuele prijslijst vindt u op onze site onder ICT. 
Mocht de reparatie onder Apple garantie vallen, dan zorgt Optie1 voor de afhandeling met 
Apple. 
Reparatie binnen 10 werkdagen.  (m.u.v. Apple-garantie). 
3 maanden garantie op de reparatie. 
no cure - no pay. 
 
Om hiervoor in aanmerking te komen dient u een reparatieformulier in de winkel te tonen. 
Deze is te verkrijgen bij de afdeling systeembeheer. 
 
Optie1, Nieuwendijk 7 in Lemmer 
Optie1, Noordzijde 18c in Emmeloord 
Optie1 is erkend reparateur en draagt het UNETO-VNI keurmerk. 



	

 
 
 
 
Uiteraard bent u vrij om zelf voor een andere reparateur te kiezen. 
Mocht u bij aanschaf een iPadverzekering hebben afgesloten, zie dan onze website. 
 
Heeft u een eigen verzekering (inboedel, W.A. of AVP) waar de schade geclaimd kan 
worden? Neem dan eerst contact op met uw verzekeraar. Er zijn verzekeraars die zelf de 
reparatie verzorgen. 
 
Tevens maken wij u erop attent dat de Apple-garantie vervalt bij reparatie door een niet 
erkende reparateur. 
 
Schakel altijd de toegangscode en “findmyiphone” uit voor u de iPad ter reparatie aanbiedt. 
 
Gedurende de reparatie kunnen wij een leen-iPad beschikbaar stellen. 
Wij verwachten deze terug zodra de iPad gerepareerd is, doch uiterlijk binnen 3 weken. 
Uw zoon/dochter kan daarvoor terecht bij systeembeheer. 
 
 
Op de volgende pagina vindt u de prijslijst. De prijzen zijn exclusief 15% korting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Merk Type Type Repair Incl.
Apple iPad 2 Touchscreen € 66,11 € 79,99
Apple iPad 2 LCD
Apple iPad 2 Display Unit (touch/lcd) € 90,90 € 109,99
Apple iPad 3 Touchscreen € 66,11 € 79,99
Apple iPad 3 Display Unit (touch/lcd) € 99,17 € 119,99
Apple iPad 4 Touchscreen € 74,37 € 89,99
Apple iPad 4 Display Unit (touch/lcd) € 107,43 € 129,99
Apple iPad Air Touchscreen € 82,64 € 99,99
Apple iPad Air Display Unit (touch/lcd) € 123,96 € 149,99
Apple iPad Air Accu € 123,96 € 149,99
Apple iPad Air 2 Display Unit € 206,60 € 249,99
Apple iPad Air 2 Dock Connector € 61,98 € 74,99
Apple iPad Air 2 Aan en uit Knop € 66,11 € 79,99
Apple iPad Air 2 Camera reparatie € 57,84 € 69,99
Apple iPad Air 2 Luidspreker € 82,64 € 99,99
Apple iPad Air 2 Homebutton € 82,64 € 99,99
Apple iPad Air 2 Microph. € 82,64 € 99,99
Apple iPad Air 2 Wifi antenne € 82,64 € 99,99
Apple iPad Air 2 Accu € 123,96 € 149,99
Apple iPad Air 2 Volume Button € 82,64 € 99,99
Apple iPad Air 2 SWU € 28,92 € 34,99
Apple iPad Air 2 Reconstructie Behuizing € 61,98 € 74,99
Apple iPad mini Touchscreen € 57,84 € 69,99
Apple iPad mini Display Unit (touch/lcd) € 95,03 € 114,99
Apple iPad mini 2 Touchscreen € 82,64 € 99,99
Apple iPad mini 2 Display Unit (touch/lcd) € 123,96 € 149,99
Apple iPad mini 3 Display Unit (touch/lcd) € 99,17 € 119,99
Apple iPad mini 4 Display Unit € 123,96 € 149,99

Excl. 

N.V.T.



Merk Type Type Repair Incl.
Apple iPad 2017 Touchscreen € 99,17 € 119,99
Apple iPad 2017 Display Unit € 115,69 € 139,99
Apple iPad 2017 Aan en uit Knop € 66,11 € 79,99
Apple iPad 2017 Camera (per stuk) € 66,11 € 79,99
Apple iPad 2017 Flexcable € 74,37 € 89,99
Apple iPad 2017 Homebutton € 74,37 € 89,99
Apple iPad 2017 Microph. € 74,37 € 89,99
Apple iPad 2017 Antenne / WiFi € 90,90 € 109,99
Apple iPad 2017 Accu € 82,64 € 99,99
Apple iPad 2017 Mute Volume Button € 74,37 € 89,99
Apple iPad 2017 SWU € 28,92 € 34,99
Apple iPad 2017 Behuizing € 123,96 € 149,99
Apple iPad 2018 Display Unit (touch/lcd) € 157,02 € 189,99
Apple iPad 2018 Aan en uit Knop
Apple iPad 2018 Camera (per stuk)
Apple iPad 2018 Flexcable
Apple iPad 2018 Homebutton
Apple iPad 2018 Microph.
Apple iPad 2018 Antenne / WiFi
Apple iPad 2018 Accu
Apple iPad 2018 Mute Volume Button
Apple iPad 2018 SWU
Apple iPad 2018 Behuizing
Apple iPad Pro 10,5 Inch Display Unit
Apple iPad Pro 12,9 Inch Display Unit
Apple iPad Pro 2018 Display Unit

OP AANVRAAG
OP AANVRAAG
OP AANVRAAG

Excl. 

OP AANVRAAG
OP AANVRAAG

OP AANVRAAG
OP AANVRAAG

OP AANVRAAG
OP AANVRAAG
OP AANVRAAG

OP AANVRAAG
OP AANVRAAG
OP AANVRAAG


