Alle hulp die geboden, alle informatie dat verstrekt wordt en de vrijwilligers die hulp bieden op het
forum is geheel gratis. Omdat wij van mening zijn dat er voor een veilige PC en hulp bij problemen
niet altijd betaald hoeft te worden. Vaak is dit simpel op te lossen door gebruik te maken van
duidelijke aanwijzingen en stappen die het probleem kunnen oplossen.
Je kunt gratis lid worden van www.pctuts.be Wij vragen geen geld, en doen dit op vrijwillig basis dit
omdat het een hobby is van ons.
Ook helpen wij mensen met smartphone (Android) en (Iphone).
Waarom lid worden denk je nu ?
Omdat er veel spam is op het internet en hierdoor berichten op het forum geplaatst kunnen worden
om mensen te misleiden. Daarom vragen wij dat je uw Registreert.
Hoe kun je lid worden en een vraag plaatsen.
Ga naar het forum en klik bovenaan op Registeren

Dan komt dit venster te voorschijn je geeft een geldig mailadres. Na registratie ontvang je een
emailbericht om je lidmaatschap te bevestigen.
Als je Facebook hebt kan je ook inloggen met je account van Facebook, klik je bovenaan op het logo
van Facebook.

Als je alles ingevuld hebt zal je dit venster te zien krijgen.

Ga nu naar de mail dat je ontvangen hebt en klik op de link om je account te activeren. Zodra je dit
gedaan hebt ben je lid en kun je een vraag stellen op het forum.
Nu ga ik je uitleggen hoe je een vraag plaatst.
Klik op Plaats onderwerp

Nu heb je de keuze in welk onderwerp je een vraag wilt stellen

Ik neem nu bijvoorbeeld Windows 10 waar ik mijn vraag ga stellen.

Nu je je vraag getypt hebt kan je dit plaatsen door op

te klikken.

Zodra je vraag geplaatst is en er een antwoord op zal zijn ontvang je een mail, klik op de link in de
mail en je word doorgestuurd naar je vraag waar je het antwoord zal vinden.

Ook bieden wij software aan dat je Computer optimaal kan laten werken, Dit vind je bij downloads.

Alle hulp en informatie dat wij hier aanbieden is geheel gratis.
Heeft uw nog een vraag dan kan je mailen naar pctuts.computerhulp@gmail.com

