
 

 

 

 

Data Recovery (gegevens weer herstellen) van een HDD, SSD, SD-card e.d. 

Misschien ooit wel eens meegemaakt.  Door een ondoordachte handeling, of soms zonder  
aanwijsbare oorzaak, lijkt alle data plotseling te zijn gewist. 
Nu zijn er héél véél huis-tuin-en-keuken programmatjes die u van dienst kunnen zijn bij het 
weer terughalen van uw data en vaak lukt dat ook. 

Indien het toch niet gaat lukken, dan is ons advies om niet van alles en nog wat uit te gaan 
proberen. Dat maakt de kans op succesvol terughalen van uw data alleen maar kleiner. 

Wij beschikken over professionele Data Recovery Software, wat u met een 
slagingspercentage van ongeveer 70% van dienst kan zijn. Indien het ons ook niet lukt, dan 
resten alleen nog maar de grote en erg dure specialisten. Die specialisten kunnen ook 
mechanische en elektrische problemen oplossen, waartoe wij niet in staat zijn. 

Wij gaan als volgt te werk. 
1. U stuurt ons uw gegevensdrager. (vanaf hier noemen we dat HDD = Hard Disk Drive) 
Wij kijken dan of de HDD mechanisch en elektrisch nog in orde is. Indien dat niet het geval is 
stopt het voor ons hier en sturen wij de HDD weer retour. U betaalt dan alleen de retour 
verzendkosten. 

2. Indien wij de ruwe data op uw HDD kunnen benaderen, is het tijd voor een uitgebreide 
scan. Bit-voor-bit wordt de ruwe data geanalyseerd. Dit is een zéér tijdrovend deel van de 
hele recovery, maar is voor u toch geheel gratis. Tot hier betaalt u alleen de verzendkosten. 

3. Na de scan kunnen wij u rapporteren welke en hoeveel data wij terug kunnen halen. 
Tevens doen wij u dan een aanbieding, welke slechts een fractie is van het bedrag wat de 
echte specialisten u berekenen. 

De ervaring met onze software heeft ons geleerd, dat een aanzienlijk deel van de terug 
gehaalde data weer prima bruikbaar is. Veel bestanden zijn echter dubbel, dus daarom is de 
hoeveelheid terug te halen data meestal groter dan wat er op de oorspronkelijke HDD stond. 
Alle mogelijke iconen, fonts en kleine afbeeldingen staan hier ook tussen en dat verklaart 
het (meestal) enorme aantal door ons gerapporteerde bestanden. 
Een behoorlijk deel is soms ook niet volledig of vertoont storing. Dat is ook niet te repareren 
en dit komt hoofdzakelijk voor bij audio- en videomateriaal op een (bijna) volle HDD. 
 
En schrik niet…  Zéér vertrouwelijke en ook “Rode oortjes” bestanden, die al jaren geleden 
door u zijn gewist, staan er nu gewoon weer tussen!  Wij hebben wat dat betreft al zo’n 
beetje alles voorbij zien komen. 
Bij ons vindt u de uiterste discretie, wat bij deze dienstverlening van het grootste belang is! 
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