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Uw volgende digicam?  
Win een Handy Steno AH520 Apacer  
 
Als we de trendwatchers mogen geloven, staat u vandaag voor de aankoop van uw tweede, misschien zelfs derde digitale camera. 
Dat is meteen ook de insteek voor onze massatest van volgende maand, maar ondertussen onderzoekt PC Forum hoe die camera 
eruit moet zien. Nu op PC Forum, met een mooie prijs…. 
 
De winnaars van PC Forum april zijn  Yves De Vos (Hansbeke) en Bart Verstegen (Leuven). Ze kunnen hun prijs, de draadloze 
hoofdtelefoon van Conceptronic, komen afhalen.  

1. Hoeveel digitale foto’s maakt u per maand?  

  nmlkj  1. Minder dan 10.

  nmlkj  2. Tussen 11 en 50.

  nmlkj  3. Tussen 51 en 100.

  nmlkj  4. Tussen 101 en 200.

  nmlkj  5. Meer dan 200.

2. Hoeveel van deze foto’s houdt u ook bij? 

  nmlkj  1. Minder dan 10.

  nmlkj  2. Tussen 11 en 50.

  nmlkj  3. Tussen 51 en 100.

  nmlkj  4. Tussen 101 en 200.

  nmlkj  5. Meer dan 200.

3. En hoeveel ervan drukt u af? 

  nmlkj  1. Minder dan 10.

  nmlkj  2. Tussen 11 en 50.

  nmlkj  3. Tussen 51 en 100.

Page 1 of 3PC Magazine België

27/4/07http://pcmagazine.zdnet.be/pcforum.cfm?wid=842&mxp=126



  nmlkj  4. Tussen 101 en 200.

  nmlkj  5. Meer dan 200.

4. Wat heeft uw huidige digitale camera gekost? 

  nmlkj  1. Minder dan 150 euro.

  nmlkj  2. Tussen 151 en 250 euro.

  nmlkj  3. Tussen 251 en 400 euro.

  nmlkj  4. Tussen 401 en 600 euro.

  nmlkj  5. Tussen 601 en 1.000 euro.

  nmlkj  6. Meer dan 1.000 euro.

5. En hoeveel mag uw volgende digitale camera kosten? 

  nmlkj  1. Minder dan 150 euro.

  nmlkj  2. Tussen 151 en 250 euro.

  nmlkj  3. Tussen 251 en 400 euro.

  nmlkj  4. Tussen 401 en 600 euro.

  nmlkj  5. Tussen 601 en 1.000 euro.

  nmlkj  6. Meer dan 1.000 euro.

6. Welk formaat wordt uw volgende digitale camera? 

  nmlkj  1. Compact.

  nmlkj  2. Bridge.

  nmlkj  3. Reflex

Personalia 

Voornaam: (*)

Naam: (*)

 man vrouw nmlkj nmlkj

Adres: (*)

Postcode: (*)

Woonplaats: (*)

Land: (*) België

Telefoon:

E-mail: (*)

Vul het woord in dat je hier links ziet (*)

 Ik kan dit moeilijk lezen  

Ik lees PC Magazine: 

nooit af en toe regelmatig ik ben abonnee nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Ik lees Clickx Magazine: 

nooit af en toe regelmatig ik ben abonnee nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

gfedcb Ja, ik wens mij in te schrijven op de twee wekelijkse nieuwsbrief van PCMagazine België

Privacy 
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Artikel 1. Voorwerp 

Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten 

aangeboden door de site en Minoc Business Press. De gebruiker (zij het bezoeker, klant of adverteerder) van de site en van de diensten die 

aangeboden worden, wordt geacht ingestemd te hebben met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst. 

 

Minoc Business Press nv behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze gebruikersovereenkomst te wijzigen. De aangepaste 

gebruikersovereenkomst zal bekend gemaakt worden op de site en zal automatisch van kracht worden na de bekendmaking. 

 

Artikel 2. Aansprakelijkheid 

Minoc Business Press nv kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan 

op de site. Dit geldt zowel voor informatie die door Minoc Business Press nv zelf op de site werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van 

gfedc Ik ga akkoord met bovenstaand privacy statement. (*)

 

 Verstuur

(*) verplicht in te vullen.
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