Het veilig afvoeren en laten recyclen van uw afgedankte ICT-apparatuur kan complex zijn en veel tijd kosten. U
wilt tenslotte zorgvuldig omgaan met uw gevoelige data en bedrijfsgegevens die vaak nog aanwezig zijn op het
apparaat. De data moet conform AVG worden gewist. Raak ICT kan deze zorg voor u uit handen nemen.

•
•
•
•

Wij nemen uw computers, laptops, servers en randapparatuur voor u mee.
De hardeschijf of SSD wordt door een medewerker van Raak ICT verwijderd en onklaar gemaakt door deze
fysiek te beschadigen (gat in schijf).
Mocht er zeer gevoelige data op de schijf staan, dan kunnen wij de schijf wissen volgens de DoD 5220.22-M
standaard voordat wij deze onklaar maken.
Wij verzamelen alle apparatuur en laten deze afvoeren door een gecertificeerd recyclebedrijf.

In de meeste gevallen is het fysiek beschadigen van schijven voldoende tegen ongewenst gebruik. De schijf kan
niet meer worden gebruikt. Wij maken de schijf onklaar door er met een speciaal apparaat een gat in te maken.
De pin van het apparaat gaat dwars door de datadrager heen.

Theoretisch kan een onklaar gemaakte schijf nog deels worden hersteld. De delen van de schijf die nog intact zijn
bevatten in theorie nog data. Ondanks dat het bijna onmogelijk is deze te herstellen, kunt u ervoor kiezen de schijf
door ons te laten wissen voordat wij deze onklaar maken. Het wissen doen wij volgens de DoD 5220.22-M
methode. De schijf wordt in 3 stappen overschreven. Op deze manier is er met zekerheid geen data meer te
herstellen van de schijf.
•
•
•

Stap 1: schrijf de schijf volledig over met 0
Stap 2: schrijf de schijf volledig over met 1
Stap 3: schrijf willekeurige data naar de schijf

Let op: wij kunnen enkel standaard schijven zoals SATA, mSATA of M.2-schijven wissen volgens de DoD 5220.22-M
methode. Oudere schijven zoals IDE en SCSI of SAS-serverschijven kunnen wij niet wissen. Hiervoor brengen wij
graag een maatwerkaanbieding uit.

Het recyclen van uw apparatuur is kosteloos. Wij verzamelen uw apparatuur en laten deze afvoeren door een
gecertificeerd recyclebedrijf. Onderdelen worden waar mogelijk milieuverantwoord recyclet. Wel rekenen wij ons
gebruikelijke uurtarief voor het ophalen, uitbouwen van de schijf en het afvoeren van de hardware.

Onderstaand de kosten voor IT-recycling. Het wissen van schijven doen wij volgens een vaste prijs. De wismethode
en het serienummer van de schijf komt op uw factuur te staan. U heeft zo een bewijs van vernietiging van de data.
Levert u losse schijven bij ons aan, dan betaalt u enkel voor het wissen en onklaar maken. Voor het uitbouwen van
schijven en het ophalen en afvoeren van hardware rekenen wij ons gebruikelijke uurtarief.
Wij voeren geen apparatuur af zonder de data te wissen.

Recyclen computers, laptops, servers en randapparatuur

uurprijs

Harddisk/SSD onklaar maken (gat in schijf)

€ 20

Harddisk/SSD wissen volgens DoD 5220.22-M standaard én onklaar maken

€ 40

Raak ICT behandelt uw data met de grootste zorg. Ons proces is zo ingericht dat schijven bij binnenkomst direct
gelabeld worden en de wisacties strikt bijgehouden worden. Pas als de schijf volgens afspraak gewist is, mag
deze ons kantoor verlaten naar het recyclebedrijf. Raak ICT is echter nooit aansprakelijk voor (gevolg)schade
door datalekken.
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