Waarom?

Huisregels

We gooien veel weg.
Te veel en te snel. Spullen die meestal met een simpele reparatie
weer tijden meekunnen. We sparen hiermee uw portemonnee en
het milieu.
Dus alvorens het weg te gooien en wat nieuws te kopen kunt u
ook eens langskomen om onze kunsten los te laten op uw
apparaat. Met een beetje mazzel gaat u weer naar huis met een
gerepareerd apparaat, kunt u uw geld in de zak houden en de
wetenschap dat het milieu blij met u is.

Onze huisregels staan op onze website en zijn los verkrijgbaar op
een Repair Café. De belangrijkste regel is dat als u het apparaat
aanbied voor reparatie het Repair Café en diens vrijwilligers op
geen enkele wijze aansprakelijk zijn.

Repareren, hoe doe je dat?
Repareren doen we weinig meer, repareren zit niet meer in ons
systeem en reparatiekennis verdwijnt snel.
Dat repareren een verloren kunst is geworden is eeuwig zonde.
Repareren kan zo leuk zijn, voldoening geven en geld besparen.
Dus repareren is hard toe aan een comeback!
Een comeback waar wij als Repair Café graag ons steentje aan
bijdragen.

Hoe?
Een groep gemotiveerde vrijwilligers die de kunst van het
repareren nog in de vingers hebben zich hebben verenigt in
Repair Café Purmerend en organiseren 24 Repair Cafés per jaar
op 3 locaties in Purmerend waar we samen met u uw apparaat
een 2e leven proberen te geven.
Samen, want u wordt verwacht te assisteren bij uw eigen
apparaat waar mogelijk. Maar als u assisteert bij andermans
reparatie als we een extra handje nodig hebben waarderen we
dat ook enorm.

Wat doen we?
We repareren samen met u wat u een Repair Café zoal aanbied.
Een afspraak is niet nodig, u kunt zo binnenlopen.







Allerhande reparaties.
Simpel kledingherstel.
Oudere computers en laptops
een 2e leven geven met Linux
Mint (Linux OS).
Installatie van Windows.
Computers en laptops upgraden
(geheugen, SSD of harde schijf).
Advies, vragen, uitleg en hulp bij
instellen.

Waar?
Onze agenda staat op onze website of
is los verkrijgbaar op een Repair Café.
Ook worden de Repair Cafés
aangekondigd in de huis-aanhuisbladen en via Facebook.

Reparatie is altijd gratis,
maar een fooi wordt zeer
gewaardeerd!

