Pink Elephant

IT Asset
Disposition
IT Asset Disposition: een veilige
manier van afvoeren van oude
hardware. Pink Elephant kan dit
voor u regelen.

Het is voor u belangrijk om hardware die u wilt afvoeren veilig te laten verwerken. Verlies
van data, die onbedoeld in verkeerde handen is geraakt omdat de datadragers van de afgeschreven hardware niet op een juiste wijze zijn gewist en/of vernietigd, is de nachtmerrie
van iedere organisatie. Bij ons kunt u terecht voor het gecertificeerd wissen (wipen) van
gegevens en afvoeren van hardware volledig conform de GDPR/AVG voorschriften.
Pink Elephant biedt een scala aan diensten:
Inname en inventarisatie IT-apparatuur

Regelmatig wordt de een uitrol van nieuwe werkplekken gecombineerd met de afvoer van de oude hardware.
Maar ook het leegruimen van rackspace in een datacenter, of het verwijderen van een jarenlang opgebouwde
voorraad laptops of telefoons behoort tot de mogelijkheden. Uiteraard inventariseren wij voor u de afgevoerde IT-apparatuur en u ontvangt daarvan een rapportage.

Verwijderen data en fysieke vernietiging van de datadragers

De gecertificeerde Certus Erasure software die Pink Elephant gebruikt garandeert 100% zekerheid voor het
volledig wissen van gegevens. De software voldoet aan de Common Criteria EAL3+. Dit is momenteel de
hoogst toegekende veiligheidsnorm van de EU voor gegevensvernietiging. Tevens wordt de software aanbevolen door de NATO.

Duurzaam en circulair, milieubewuste verwerking volgens de WEEE-richtlijnen

Uw garantie voor een milieubewuste verwerking. Pink Elephant werkt met gecertificeerde recyclingpartners
die op verzoek een milieuverklaring afgeven waaruit blijkt wat er met uw apparatuur is gedaan.
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Restwaarde maximaliseren

Sommige hardware kan nog prima worden her ingezet en levert dus restwaarde op. Met onze kennis van de
markt kan Pink Elephant de hoogst mogelijke restwaarde voor u realiseren. Bij mogelijke doorverkoop van
uw oude hardware ontvangt u 75% van de verkoopopbrengst. Hiermee kunt u uw totale IT-kosten verlagen.
Uiteraard kunt u de opbrengst ook schenken aan een goed doel.

Rapportage

U ontvangt van het wipen van data en vernietigen van hardware uiteraard de benodigde rapportage om te
kunnen aan tonen dat u voldoet aan de GDPR/AVG-voorschriften.

Prijslijst Pink Elephant ITAD 2020
Dienst

(Prijs ex BTW)

Prijs Eenheid

Categorie
Inslag, sorteren en recyclen (WEEELABEX)

€ 0,60 per kilo

Transportkosten per opgehaalde pallet (minimaal 2 pallets,
Waddeneilanden uitgezonderd)

€ 55,- per pallet

Uurtarief werkzaamheden

€ 55,- per uur

Transportkosten per rit

€ 75,- per rit

Verwerken van Datadragers
Opstartkosten datawipe en fysiek vernietigen

€ 95,- eenmalig

Fysiek vernietigen losse harddisk incl. serienummer rapportage

€ 5,50 per stuk

Datawipe per harddisk inclusief certificaat en rapportage serienummer
Datawipe & fysiek vernietigen van losse harddisk, inclusief certificaat en rapportage serienummerrapportage
Fysiek vernietigen van harddisk, nog uit te bouwen uit hardware device

€ 6,- per stuk
€ 10,- per stuk
€ 9,- per stuk

Vernietigen GSM, Smartphone

€ 5,50 per stuk

Vernietigen Back-up tapes

€ 2,50 per stuk

Vernietigen CD, DVD, Diskette

€ 1,50 per stuk

Genoemde tarieven zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen. Genoemde tarieven zijn
geldig tot 1 januari 2021. Vervoer van datadragers in kluis is alleen mogelijk, als de datadragers los dan
wel uitgebouwd aangeleverd worden voor transport.
De algemene voorwaarden Pink Elephant van toepassing. Deze zijn te vinden op onze website:
https://www.pinkelephant.nl/algemenevoorwaarden/
Wilt u van gedachten wisselen over hoe wij u kunnen adviseren over de afvoer van IT apparatuur? Neem dan
contact met ons op per mail via vbd@pinkelephant.nl of bel met Brigitte Jacobs op 06-43378580.
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