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Eigenaar Dennis Coenders heeft bij diverse winkels in de computerbranche gewerkt. (Foto: Frederique Durlacher)

HILLEGOM - Wie een nieuwe computer nodig heeft of deze wil aanbieden ter reparatie kan 
sinds zaterdag 17 september bij DJF Com terecht, aan de Hoofdstraat 125c. Ook voor 
randapparatuur, zoals monitoren, printers en routers of accessoires kan men in de nieuwe 
winkel terecht. Zaterdag 24 september is er overigens nog een officiële opening met hapjes en 
drankjes voor alle klanten.

DJF Com is een computerwinkel waarbij service en klantgerichtheid hoog in het vaandel staan. 
Eigenaar Dennis Coenders heeft bij diverse winkels in de computerbranche gewerkt en zich 
gespecialiseerd in onderhoud en systeembeheer. Zowel particulieren als bedrijven kunnen bij 
DJF Com terecht. De desktops die Coenders verkoopt worden door hemzelf gebouwd, geheel 
naar de wens van de klant. Daarnaast verkoopt hij zowel in zijn winkel als in de webshop enkel 
merkproducten, geen imitatie. 

Wie bij Coenders een nieuwe desktop koopt, krijgt een onderhoudscontract aangeboden en is 
hiermee verzekerd van volledige service en onderhoud aan de computer. Voor een vast bedrag 
per maand wordt de computer 'up to date' gehouden en ook eventuele reparatie aan hard- en 
software zit bij de prijs inbegrepen. Ook met een verouderde computer is men van harte 
welkom. Bij verlenging van het contract, na één jaar, krijgt men een compleet nieuwe 
computer aangeboden.

In de directe omgeving van de winkel is ruime parkeermogelijkheid, maar wanneer men niet in 
de gelegenheid is om de computer langs te brengen komt Coenders bij de klant thuis om daar 
de reparatie uit te voeren. Wanneer dit niet gelijk uitgevoerd kan worden, is het mogelijk dat 
de computer meegenomen wordt naar de werkplaats en deze weer thuisgebracht wordt. 

DJF Com is zes dagen per week geopend op maandag van 13.00 tot 18.00 uur, dinsdag tot en 
met vrijdag van 10.00 tot 18.00 en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Op donderdag is de 
winkel geopend tot 21.00 uur. 

In de webshop kan met 24 uur per dag terecht voor aankopen via www.djfcom.nl


