Thea Blankenstein uit maassluis schreef op
18 december 2016 om 09:20:
Gisteren weer gebruik gemaakt van de
voortreffelijke diensten van Roy voor het aan
aansluiten van mijn Blu-Ray speler. Twijfel is
bij hem geen optie ,want hij kwam nog
speciaal even terug of er door middel van
een andere aansluiting nog iets te verbeteren
viel! Dan is hij pas tevreden en ik niet in de
laatste plaats!! Zeker aan te bevelen en wat
ik in de toekomst ook weer zal doen.
Bedankt !
Edward den Buitelaar schreef op 17 december 2016 om 17:28:
Gisteren bezoek gehad van Roy voor het aansluiten en installeren van een nieuwe AV-receiver.
Goede service en adviezen van begin tot eind. Ben dan ook zeer tevreden over de geboden
dienstverlening. Ik raad Roy bij een ieder aan en zal zelf zeker opnieuw bij hem aankloppen!
John Ruiterman uit Pijnacker schreef op 9 december 2016 om 14:27:
Onlangs heb ik een aantal VHS-C bandjes door Roy over laten zetten op DVD. Wij zijn erg blij met
het resultaat en ook de prijs viel alleszins mee. De oude videobandjes konden wij bij gebrek aan
afspeel apparatuur niet meer bekijken, maar nu met het bekijken van deze DVD`s komen oude
herinneringen weer boven. Dit adres is aan te bevelen.
Ton Segaar uit Den Haag schreef op 7 december 2016 om 16:41:
Vanmorgen vakkundig geholpen om onze pas gekochte apparatuur optimaal te kunnen gebruiken.
Alles goed ingesteld en duidelijke uitleg gekregen. Blij met AV Care!
Marianne Rossel uit Rijswijk schreef op 3 december 2016 om 14:13:
Fantastisch geholpen door Ray, goede adviezen over het gebruik van onze nieuwe reciever
gekregen helemaal Top, zal hem zeker aanbevelen! Bedankt!
Hans Holtman uit s-Gravenzande schreef op 3 december 2016 om 13:41:
Op 25 november 2016 is Roy bij mij thuis geweest om de instellingen van audio/tv/receiver te
herstellen, zodat deze weer optimaal gebruikt zouden kunnen worden. Als gebruiker duizelde het
mij van de honderden pagina's gebruiksaanwijzingen en bracht Roy op vakkundige wijze de
verlossing. Goed bedrijf met eerlijke tarieven.
Thea Blankenstein uit maassluis schreef op 24 november 2016 om 16:48:
Vandaag weer fantastisch geholpen door Roy ,dit keer met de installatie van mijn nieuw gekochte
surround versterker. Dit had ik zeker niet alleen kunnen aansluiten ,daar heb je een vakman voor
nodig en dat is die zeker. Bedankt nu kan ik eindelijk weer met plezier luisteren!!
Ariena Boomsma uit Rotterdam schreef op 18 november 2016 om 15:21:
Volgens mij heb ik eindelijk iemand gevonden die echt begrijpt waar voor de oudere mens de
problemen liggen bij het omgaan met alle moderne apparatuur. Ik hoop dat het niet gauw nodig is,
maar bij eventuele komende problemen weet ik wie ik bellen moet!
Thea Blankenstein uit maassluis schreef op 3 november 2016 om 19:56:
Gisteren ben ik vakkundig geinformeerd door Roy wat zeker nog een vervolg zal hebben als ik een
nieuwe audioset ga aanschaffen. Klanttevredenheid staat bij hem hoog in het vaandel en je wordt
nog 'ouderwets' goed geholpen,eigenlijk zoals het hoort zou ik zeggen.
Cobi Struijs-Storm uit maassluis schreef op 2 november 2016 om 13:43:
Door het ontvangen van een reclamefolder over het overzetten van dia's op een usb-stick zijn wij
in contact gekomen met Roy. We hebben de eerste serie van dia's nu binnengekregen en genoten

van de nostalgische beelden. En: een prachtige kwaliteit, scherp en mooi van kleur! Oude tijden
herleven! Klasse vakman! Aan te bevelen!
Ronald Meijer schreef op 2 november 2016 om 10:35:
Gisteren kennis gemaakt met Roy, nadat het geluid uit onze apparatuur 'verdwenen' was ! Vanaf
het eerste telefonische kontakt en het daarop volgende bezoek aan huis heeft hij op een zeer
adequate manier en zeer klantvriendelijk ons probleem opgelost ! Wij kunnen deze man zeer
aanbevelen en voor ons is hij' de koning' van de audio!!
Laura en Frans uit Rotterdam schreef op 21 oktober 2016 om 18:21:
Super tevreden. Zeer professioneel geholpen. Een echte aanrader. Bellen zeker weer als we hulp
nodig hebben.
Bert uit Capelle aan den IJssel schreef op 19 oktober 2016 om 07:45:
Geweldig zo'n nieuwe smart tv en blueray. Vroeger was het hupsakee de stekker erin en kijken,
hede ten dage niet meer. Nu moet je toch van een soort andere planeet komen om dit helemaal
voor elkaar te krijgen. Roy is zo iemand. Binnen 2 uur had hij het zo voor elkaar dat zelfs wij het
snappen en kunnen genieten van onze apperatuur. Roy, nogmaals hartelijk dank voor alle gedane
moeite en wij zullen je aanraden bij al onze vrienden en daarbuiten. You are the man.
Yvonne van der Krogt uit Rotterdam schreef op 13 oktober 2016 om 15:09:
Prima geholpen, zeer goede service, vriendelijke en behulpzame man. Perfect adres voor audio cd
dvd aansluitingen enz. Een aanrader !!!
A.Willems uit Schiedam schreef op 8 oktober 2016 om 11:15:
Zeer goede service. Het overzetten van videobanden naar DVD is tot volle tevredenheid
uitgevoerd. Zelfs het ophalen en terugbrengen was kostenloos. Klasse. Zal zeker weer een beroep
op hem doen als ik ergens mee zit. Gr. A. Willems.
lImke Deibel uit Heerjansdam schreef op 29 september 2016 om 13:58:
Super service. Goede prijs/kwaliteit verhouding. Roy neemt de tijd en legt goed uit. Onderweg
worden ook even wat andere instellingen veranderd (= verbeterd). Fijn dat de mogelijkheid er is
om hiervan gebruik te maken. Dank Roy, voor volgende av klussen weet ik je zeker te vinden!!
N. Van tongerloo uit Rijswijk schreef op 23 september 2016 om 15:13:
Zeer tevreden. Snelle levering en goede service.
KG Schipper schreef op 20 september 2016 om 21:58:
Wij hebben door AV Care verschillende oude LP's, casettes ed laten overzetten. Eindelijk een
goed bedrijf gevonden die dit alles kon overzetten voor een gunstige prijs. Uitstekende persoonlijke
service en een snelle levering. Geweldig dat er nog van dit soort bedrijven bestaan! Bewerken
Alex van EttenAlex van Etten uit Capelle aan den IJssel schreef op 24 augustus 2016 om 21:54:
Roy is een verkoper van de oude stempel! Eerst de wens van de klant beoordelen om vervolgens
de tijd te nemen om een advies te formuleren. Maar ook de klant de tijd geven om het allemaal te
"laten landen" of het eigen huiswerk te doen. Roy heeft de juiste passie, tevreden klanten zijn
belangrijker dan verkopen. Want hij weet als geen ander: TEVREDEN KLANTEN KOMEN
TERUG !
Edy Eland uit Rotterdam schreef op 4 augustus 2016 om 15:56:
Een dag geleden gemaild naar Roy Doyer van AV Care en de volgende ochtend ging hij al aan de
slag. Pragmatisch, doortastend en met een uitstekende uitleg over de complexe problematiek en
vooral hoe hiermee om te gaan. Achteraf kregen we ook nog alle instructies op de mail. Geweldig
en ook nog eens alles voor een zeer schappelijke prijs. Ik beveel Roy van harte aan!!
van wijk uit maassluis schreef op 1 augustus 2016 om 13:02:
een mail was voldoende het probleem is snel en betaalbaar opgelost

.j.eisma uit rotterdam schreef op 26 juli 2016 om
11:36:
Na de aankoop van een nieuwe installatie, kon ik er
niet uitkomen hoe ik dit moest aansluiten.De heer
Doyer heeft dit voor mij aangesloten en ben ik
verrast dat er toch nog mensen zijn die weten wat
het woord klantvriendelijkheid betekend.bedankt
Roy.
Karin uit Den Haag schreef op 24 juli 2016 om 16:24:
Roy heeft mij goed geholpen. Het hele systeem is aangesloten en dat alles voor een meer dan
redelijke prijs.
Guus Eskens uit Rotterdam schreef op 22 juli 2016 om 12:49:
Roy Doyer heeft mij in een korte tijd een helder inzicht weten te verschaffen over een aantal
probleempjes die we hebben met ontvangst TV signaal en aansluiting decoderboxen ed . Gezien
zijn langdurige werkrelatie met een bekend electronicabedrijf, beschikt hij over een brede kennis
en goed inzicht in de verschillende mogelijkheden . Advies nodig over audio en TV : Roy Doyer
bellen
Johan van der Wel uit Maassluis schreef op 15 juli 2016 om 21:12:
Via, via zijn we in contact gekomen met Roy. Jammer dat dit niet veel eerder gebeurt was. Na bijna
een jaar ergernis met onze geluidsinstallatie was het snel duidelijk. Roy constateerde dat onze set
niet niet zou gaan doen wat we wensten en waarvoor het gekocht was. Snel en duidelijk uitleg.
Overtuigend vanuit zijn ervaring en kennis. Onze set snel kunnen verkopen en de door Roy
aangeraden set gekocht. Super. Echt heel erg blij mee. Wij kunnen nu weer zonder ergernis naar
b.v. nederlandse films kijken en de spraak verstaan. Problemen met beeld en/of geluid ? Bel Roy
Doyer. Hij helpt geweldig. Snel en vakkundig en super aardig.
Lieselot IJsendoorn uit Rotterdam schreef op 12 juli 2016 om 21:59:
Ik heb eens in de zoveel jaar hele specifieke technische eisen met betrekking tot beamer projecties
voor kunstprojecten. Roy Doyer weet altijd een Beamer te vinden die voldoet aan mijn kip en ei
eisenpakket. Roy Doyer geeft meer dan gewone service. Een vakman met zoveel inzicht dat hij
ook voor ongebruikelijke toepassingen een oplossing weet.
Familie Loendersloot uit Rotterdam schreef op 10 juli 2016 om 20:57:
Versterker die het opgegeven had en andere problemen. Roy Doyer weet op een snelle en
deskundige manier dit te verhelpen. De nieuwe Exelway Soundbar is een absolute aanrader!
Vriendelijk en deskundig geeft Roy Doyer uitleg, de expertise straalt er vanaf! En niet het minst
belangrijk: wij genieten weer van stralend beeld en perfect geluid. AV Care in de persoon van Roy
Doyer kunnen wij iedereen aanbevelen!
Juliet schreef op 18 juni 2016 om 21:27:
Van onze fragmentarische en zeer bedroevende stukjes huwelijksfilm heeft Roy een super leuke
film gemaakt! Geen makkelijke klus en super gedaan! Bewerken
Dick van der MeerDick van der Meer uit Rotterdam schreef op 14 juni 2016 om 10:17:
Met mijn twee linker-handen is Roy m'n steun en toeverlaat! Zo juist weer een nieuwe TV
aangesloten en maatwerk gemonteerd op bestaand meubel. Alles ingeregeld: top! Van harte
aanbevelend…
Dick Spel uit Poortugaal schreef op 22 mei 2016 om 09:33:
Bij correct een R-N500 Receiver gekocht, mooi set. Alleen wat moeite met Airplay aansluiting. En
Roy heeft veel moeite voor ons gedaan, passende oplossing spaart veel geld uit. Wij zijn op een
uitstekende manier geholpen door Roy Doyer. Bedankt

Angelique Eijgelsheim uit Zwijndrecht schreef op 20 mei 2016 om 18:39:
Bij Correct een Yamaha versterker en B&W speakers gekocht. Een mooie set met super geluid
mits het goed geinstalleerd is en dat heeft Roy voor ons gedaan. Hij was fijn op tijd en heeft in ruim
een uur tijd alles geinstalleerd. Het werkt allemaal super!
Chris van Beers schreef op 13 mei 2016 om 15:16:
Nadat ik via Roy een geluidsinstallatie en beamer (aanrader!) had gekocht heeft Roy alles
aangesloten en afgesteld. Wat een geluid en beeldkwaliteit. Goede uitleg, geduldig en
vakbekwaam.
Diny Mesman uit Dordrecht schreef op 13 mei 2016 om 14:32:
Roy, is bij mij geweest voor mijn Denon receiver die niet naar behoren werkte. Maar werd snel
opgelost. Ben zeer tevreden.
Langezaal uit Zoetermeer schreef op 11 mei 2016 om 08:41:
Roy heeft ons uitstekend geholpen om onze 4 B&O speakers aan te sluiten op de nieuwe Marantz
versterker. Hoewel het in het begin niet leek te lukken is Roy er in geslaagd de speakers weer
actief te krijgen. Onder het motto ik ben tevreden als de klant tevreden is heeft hij het toch voor
elkaar gekregen waar andere het zouden opgeven. Roy nogmaals bedankt.
Toon&Stella schreef op 9 mei 2016 om 19:02:
Wij waren op zoek naar iemand die onze installatie kon aansluiten.Deze hebben we gevonden via
het internet. We zijn zeer tevreden over de service en uitleg. Mocht iemand uit onze omgeving hulp
nodig hebben dan zullen wij zeker Roy Doyer aanraden.
Ad Koekkoek uit Bergschenhoek schreef op 5 mei 2016 om 08:54:
De heer Doyer heeft ons uitstekend geholpen bij het terugkrijgen van het, om voor ons
onnaspeurbare redenen, verdwenen audi/video signaal van onze tv. En hij heeft ons tevens heel
goed geadviseerd ten aanzien van de vervanging van onze tuner die het had begeven. Met een
vakkundig oog voor de optimale geluidskwaliteit die we graag voor onze muziek willen hebben.
Vriendelijke en zeer attente ondersteuning.
Finnley's uit Delft schreef op 29 april 2016 om 11:05:
Ik was op zoek naar goed geluid voor in onze pub. Met de ruime ervaring en vakkennis van Roy
zijn we optimaal ingericht en klaar voor toekomst. Alles keurig uitgelegd en geïnstalleerd/ Een
absolute aanrader en een 10 voor service en klantvriendelijkheid. Bewerken
Rob en Wil van ElstRob en Wil van Elst uit Maassluis schreef op 22 april 2016 om 14:04:
Wij zijn op een uitstekende, vakkundige wijze geholpen met het opnieuw aansluiten van onze TV/
audio apparatuur, hebben nu eindelijk een prachtig Dolby Surround geluid waar we - vooral met
films - van genieten. Roy geeft rustige, duidelijke uitleg voor leken zoals wij. Wij kunnen hem zeker
bij u aanbevelen!
Roel van Beek uit Rotterdam schreef op 13 april 2016 om 21:05:
Via Roy een prachtige soundbar aangekocht en door hem geinstalleerd. Gevolg een schitterend
geluid visueel prachtig apparaat en eenvoudig te bedienen. Daarnaast heeft hij een Google
Chromcast geinstalleerd. Prachtig voordelig apparaat waarmee we nu werkelijk draadloos alles op
tv kunnen afspelen. Uitleg is super duidelijk.
L.H. Ruytink uit Rotterdam schreef op 28 maart 2016 om 12:58:
We zaten vrijdag behoorlijk in de shit. Ik had op een verkeerde knop gedrukt van de
afstandsbediening en alles was weg. Via Avcare was alles via 5 minuten verholpen en konden we
weer kijken. Een hele warme douche voor deze service en klantvriendelijkheid.
Bob Alblas uit Zoetermeer schreef op 15 maart 2016 om 14:20:
Keurige man die die zijn producten goed kent. De gecompliceerde aansluitingen heeft hij perfect
uitgevoerd. ……….aanrader........

Bauhaus uit Bergeijk schreef op 12 maart 2016 om 10:09:
Contact gezocht via internet met de Hr Doyer. Ik heb 31 Hi-8 videobandjes en wilde deze laten
kopiëren naar een DVD. Gemakkelijk en zeer duidelijke afspraak kunnen maken met Hr Doyer.
Gewoon even meedenken,adviseren en klaar is de afspraak. De bandjes opgestuurd naar AV Care
en deze binnen de gemaakte afspraak terug ontvangen samen met de DVD's in een opbergmap.
Bedankt voor de samenwerking, ik zal je zeker aanbevelen in mijn omgeving.

Aad uit Maassluis schreef op 8 maart 2016 om 12:50:
Ik kan mij volledig vinden in de eigenlijk alleen maar positieve reviews over Roy en zijn
klantvriendelijkheid , vakbekwaamheid en openheid. Bij ons heeft hij in zeer korte tijd de homeentertainment-set "in ere hersteld" waardoor wij nu volop kunnen genieten van de geluidskwaliteit
die wij al in huis hadden, maar tot nu toe nooit hadden kunnen vinden...Toch wel prettig met
toenemend gehoorverlies...Hoewel Roy natuurlijk ook graag verkoopt, zal hij je nooit zaken
"aansmeren" die je bij nadere analyse (nog) niet nodig blijkt te hebben! Bij het genieten van bv
muziek kan ik een glimlach niet onderdrukken...Roy is écht een aanrader!
Joop Mosmans uit Maassluis schreef op 2 maart 2016 om 14:35:
AV Care heeft voor ons oude dia's en filmmateriaal op dvd gezet. Wij zijn zeer tevreden over
kwaliteit en service!!
Edmundo Holster uit Gouda schreef op 29 februari 2016 om 08:46:
Ik ben eigenlijk niet zo van de reviews. Een bakker moet goed brood bakken, de NS de trein op tijd
laten rijden en AV specialisten moeten de juiste kabeltjes inpluggen. Toch maak ik voor Roy van AV
Care graag een uitzondering. Mijn hulpvraag was: kan ik mijn Sonos Surround systeem koppelen

aan mijn gewone stereo? Helaas werkt een dergelijke koppeling niet echt goed (vanwege de
vertraging bij het wireless systeem van Sonos) maar ik ben op advies van Roy wel een
fantastische nieuwe receiver rijker en een prachtig AV meubel waarbij geen kabel meer is te zien.
Roy kijkt verder dan alleen de vraag en dat is van veel toegevoegde waarde.
Peter Vellekoop uit Maassluis schreef op 25 februari 2016 om 21:41:
Nieuwe receiver gekocht en er dan via de handleiding achter komen dat het toch iets meer is dan
een paar kabeltjes aansluiten. Goede bekende Roy gebeld en die heeft op korte termijn tijd
gemaakt om alles aan te sluiten. Hij had zich vooraf ingelezen en heeft het in korte tijd gefixt. Waar
ik anders nog 3x naar een speciaalzaak had moeten rijden om de juiste kabels te vergaren, had hij
ze gewoon bij zich en was alles snel geregeld. Daarna heeft hij ook nog geadviseerd voor nieuwe
speakers. Wij zijn weer heel tevreden en blij met de expertise van Roy Doyer! Bedankt!
Martin Vogels uit 's- Gravenzande schreef op 21 februari 2016 om 09:34:
Via Marktplaats kwam ik op de site van AV CARE. Ik had wat VHS banden liggen en deze wilde ik
overzetten op een DVD. Heb contact gehad met Roy en heb de VHS banden gebracht bij Roy
thuis. Had ook een probleem met mijn B&O installatie wat betreft het geluid vanaf mijn TV. Mijn
B&O stond aangesloten via de hoofdtelefoon aangezien er geen analoog meer op de nieuwe TV
zit. Roy zij dat dit opgelost kan worden door een convertor aan te sluiten via de digitaal van de TV
naar de B&O. Ik moet zeggen dat ik zeer goed geholpen ben door Roy. Als je problemen hebt dan
is Roy een perfecte contact persoon om advies te vragen voor hulp. Het is aanrader.
Rachel schreef op 10 februari 2016 om 14:07:
Voor mijn Salon was ik op zoek naar een stempelkaart voor mijn klanten. Na weken het internet
afspeuren, 100 standaard kaartjes en "gratis" proefdrukken te hebben gezien, kwam ik in contact
met Roy. Binnen 1 dag had ik een concept van de kaarten binnen, precies zoals ik het wilde. Ik
ben er echt heel blij mee! Echt een aanrader! Nogmaals bedankt topper!
Gerard Verdoes uit Spijkenisse schreef op 9 februari 2016 om 19:42:
Vandaag ben ik door Roy telefonisch geholpen met een HDMI probleem dankzij hem heb ik geen
hoge kosten gekregen om tot mijn resultaat te komen en werkt mijn bleuray weer perfect.deze man
geeft goede raad en leegt niet gelijk je portomenee. Roy nogmaals hartelijk dank zeer
professionele service
Wim Huisman uit Ridderkerk schreef op 7 februari 2016 om 17:55:
Roy heeft ons op zeer korte termijn van een probleem betreffende de audio-apparatuur en de tv
verlost en ons van nuttige adviezen voorzien. Deed dat op een sympathieke, vakbekwame manier.

Fam de Wilt uit Vld schreef op 5 februari 2016 om 14:55:
Uitstekende en snelle service ! Aanrader !
Ronald uit Zwartewaal schreef op 4 februari 2016 om 22:28:
Prettig contact gehad met Roy. Duidelijk en bruikbaar advies gehad m.b.t. aansluiten van nieuwe
TV zonder kosten. Bleek zelf gemakkelijk te doen, zoals Roy aangaf.
Burghard Ledder uit Ridderkerk schreef op 2 februari 2016 om 08:21:
L.S. Roy heeft gistermiddag 01.02.2016 mijn versterker tot volle tevredenheid geinstalleerd,reuze
bedankt,ga zo door
Johan Wit uit Bleiswijk schreef op 27 januari 2016 om 12:26:
Op 18 januari receiver op tv-dvd en popcorn aangesloten Alles was naar tevredenheid
geïnstalleerd zeer goed vakman. toen ben ik via mijn ipad bezig geweest en de instelling was weg
av care gebeld en is gekomen heeft de instelling weer goed gemaakt en het werkt weer perfeckt.
Dit alles voor een vrienden prijs heeft geen warme maar een gloeiend hete douche verdient .
nogmaals heel veel dank

Ilmy en Joop van der Leeuw uit Ridderkerk schreef op 9 januari 2016 om 09:55:
Na een paar weken tobben met het aansluiten van onze nieuwe beeld- en geluidapperatuur toch
maar AV Care gebeld. Roy kreeg het voor elkaar om al onze nieuwe en ook de oude apparatuur in
2 1/2 uur aan te sluiten en goed af te stellen.
Gerard en Joke uit Rhoon schreef op 7 januari 2016 om 14:27:
Via googlen bij dit bedrijf terecht gekomen. Wij hadden problemen met de ontvangst van onze TV.
Binnen anderhalve dag stond hij op de stoep. Is bijna 2 uur bezig geweest, maakte een zeer
deskundige indruk maar kon helaas het probleem niet oplossen. Maar zijn advies was goud waard,
nl. Monteur van de provider laten komen.. Hij heeft aangegeven wat er vervangen / verbeterd
moest worden. Provider erkende het probleem en binnen 2 dagen zal de monteur een afspraak
maken en het probleem (gratis !) oplossen. Eind goed al goed dus. Maar wel dankzij Roy Doyer !
Zodra wij in de toekomst een deskundige nodig hebben, weten wij waar we moeten zijn !
Paula en Arie de Wilt uit Rotterdam schreef op 6 januari 2016 om 15:18:
Roy Doyer heeft bij ons een soundbar geinstalleerd.Hij heeft ons hierover goed geinformeerd.Toen
wij nog een klein probeempje hadden hiermee, kwam hij weer naar ons toe om dit te
verhelpen.Kortom, een goede en snelle service. Top.
Henk uit Rotterdam schreef op 29 december 2015 om 19:23:
Gebruik gemaakt van de copy service van AV Care. High 8 mm tapes zijn perfect over gezet in
korte tijd. Geheel binnen 4 dagen terug. Top service en kwaliteit. Ik zeg doen..!!! Thnx Roy
Marja en Peter uit Zoetermeer schreef op 24 december 2015 om 08:37:
Nadat Roy bij ons thuis alles opnieuw heeft aangesloten, zie onze vorige review hebben wij Roy
onze dia's en video 8 bandjes meegegeven om te digitaliseren. Woensdag 23-12-2015 belde Roy
ons op met de vraag wat wij met de Kerst gingen doen en of wij het eventueel leuk vonden om met
de Kerst met de kinderen naar beelden van vroeger te kijken. Roy kwam om 17.00 uur nog
speciaal uit Maassluis om de gedigitaliseerde video 8 bandjes te brengen. Met Kerst zullen wij
zeker genieten met onze kinderen en kleinkinderen. Roy bedankt.
D. de Rouw uit schiedam schreef op 24 december 2015 om 06:47:
via marktplaats kwamen wij in contact met Roy van AV CARE.daar hebben wij geen spijt van
gehad.deze installateur heeft ons meer dan goed geholpen met de nieuw tv aan te sluiten.ook door
zijn ervaring kwam hij er achter dat deze tv al defect bij ons was afgeleverd.nadat wij zeer snel een

ander tv ontvingen heeft hij alles uit de kast gehaald om dit voor ons aan te sluiten,en dat voor de
feestdagen.we zijn dan ook zeer tevreden over het werk wat hij gedaan heeft.wij raden hem zeker
aan bij onze kennissen.en indien nodig zullen we zeker weer op roy vertrouwen.gewoon een
goede vakman.en een gezellige man.dick en bep schiedam
Gideon Huijsse uit Krimpen aan de Lek schreef op 6 december 2015 om 10:53:
Via Correct Rotterdam kwamen wij in contact met Roy Doyer van AV Care. Door in ons huis de
gehele woonkamer te veranderen inclusief de aanschaf van een nieuwe Samsung TV met en een
Harman /Kardon Home Theater Speaker System, riepen wij de hulp in van Roy. Een sympathieke
en kundige adviseur en installateur. Vertelde na de installatie het gebruik met 3
afstandsbedieningen in fasen op duidelijke en rustige wijze. Als onze nieuwe meubels geplaatst
worden zullen we zeker weer een beroep doen op Roy Doyer voor de finishing touch! Karen en
Gideon Huijsse.
Marja en Peter uit Zoetermeer schreef op 2 december 2015 om 19:54:
Bij ons was het in de loop van de tijd, door aankoop van verschillende apparatuur, een warboel van
kabels achter de TV/kast geworden. Wij waren al een tijdje op zoek naar iemand die eerst eens bij
ons thuis naar onze situatie kwam kijken, naar onze wensen luisterde en ons dan van advies kon
voorzien. Via Correct in Rotterdam zijn wij aan het adres van Roy gekomen. Wij hebben Roy
vervolgens telefonisch benaderd en de volgende dag was hij al bij ons. Tijdens dit eerste bezoek
kwam Roy gelijk over als een vertrouwd persoon, had een goed luisterend oor naar onze wensen,
gaf goede adviezen en drong niets op. Tijdens dit eerste bezoek hebben wij gelijk een vervolg
afspraak met Roy gemaakt waarbij hij een nieuwe receiver zou leveren en deze zou aansluiten op
onze TV, CD/DVD speler/recorder, mediacenter enz. Ook zou Roy er gelijk voor zorgen dat wij met
onze mobile telefoons en tablets zouden kunnen streamen met de TV. Een week later heeft Roy
die nieuwe reciever geleverd, alles zeer netjes opnieuw in de TV kast geplaatst, alle kabels netjes
weggewerkt en aangesloten, gezorgd dat wij alles vrij eenvoudig kunnen bedienen en van alles
een goede en geduldige uitleg van de werking gegeven. Ook kunnen wij nu streamen met onze
mobile telefoons en tablets naar de TV. Roy is de persoon waar wij al een tijdje naar op zoek
waren i.v.m. onze audio-/TV- en computer apparatuur. Roy bedankt en je bent een aanrader voor
mensen die in dezelfde situatie (ondeskundigheid) als wij verkeren. Marja en Peter
Ron en Wilma Broeren uit Rijswijk schreef op 21 november 2015 om 10:57:
Na onze verhuizing heeft Roy tv en audio opnieuw aangesloten. Hij staat altijd voor zijn klanten
klaar. Roy is een vakman in hart en nieren en staat voor zijn werk en zijn produkt. Onze slogan is
dan ook: Roy Doyer, geniaal!!
Arend van Lier uit Rotterdam schreef op 19 november 2015 om 14:49:
De heer Roy Doyer mag wat mijn vrouw en mij betreft het woord "KLANTVRIENDELIJKHEID" met
hoofdletters in zijn blazoen schrijven. En met klantvriendelijk bedoelen we zowel de onderlinge
persoonlijke kontakten ,alsook het hoge niveau van uitvoering van ons programma vanwensen.
Een programma dat bestond uit het compleet instaleren van onze gehele nieuwe beeld- en
geluidsinstalatie.
Herman Holtslag uit Maassluis schreef op 17 november 2015 om 10:00:
Roy is een vakman en doorzetter. Het is hem gelukt beeld en geluid te halen uit de chaos van
draden en stekkers. En dat voor een redelijke prijs.
Erik Krouwel uit Den Haag schreef op 16 november 2015 om 13:30:
Woensdagmiddag een Yamaha receiver gekocht. Om 5 uur Roy gebeld. Die stond de volgende
morgen om half tien (zoals afgesproken) op de stoep. Hij heeft het apparaat vakkundig
geinstalleerd en tegelijkertijd de boxen (6 stuks) ingesteld en orde gebracht in de weerwar van
kabels en aansluitingen. Nu weer prachtig geluid en helemaal tevreden en blij. Vakwerk zoals je
(helaas) niet veel meer tegenkomt

Co Bunt uit Maassluis schreef op 4 november 2015 om 12:32:
Op 3 november j.l. heeft Roy Doyer bij ons een soundbar gedemonstreerd. Ik was zo enthousiast
over de deskundige uitleg van Roy en de kwaliteit van het geluid dat ik gelijk tot aanschaf ben
overgegaan.
Trudy Mostert uit Bergschenhoek schreef op 25 oktober 2015 om 21:35:
Wij hadden een Harman-Kardonset gekocht. Via Correct aan het adres van Roy gekomen.
Afgelopen donderdag gebeld en op vrijdag kon Roy al komen. Alles picobello naar onze wens
geinstalleerd en het was nog gezellig ook.
John Rietdijk uit Rijnsaterwoude schreef op 23 oktober 2015 om 16:38:
Na de fusie met Ziggo en UPC een bonk ellende, Ziggo was niet of moeilijk met oplossingen,
alleen maar storing en blokken in het beeld. Roy heeft het professioneel opgelost, weer prachtig
HD kwaliteit en 3 TV's doen het weer. Hij staat altijd klaar, ook voor informatie, een echte vakman.
Vermeulen - van der Jagt uit Maassluis schreef op 20 oktober 2015 om 23:11:
Vorige week woensdag heeft Roy een soundbar bij ons geïnstalleerd. Zoals gewoonlijk weer een
prima service en perfecte uitleg.
P.Vermeulen uit Maassluis schreef op 20 oktober 2015 om 20:04:
Afgelopen zaterdag is Roy bij ons geweest om een Exelway Soundbar te installeren. Buiten het
perfecte geluid van deze soundbar was ook de service weer perfect. Roy is pas tevreden als alles
perfect is en naar de zin van de klant.
Jack van der Hoek uit Zwartewaal schreef op 15 oktober 2015 om 14:01:
Via Marktplaats als audio vraag gevonden Roy was zeer snel in de afspraak en kennisgemaakt
met een zowel technisch als commutatief zeer fijn persoon met zeer correcte en kundige
klachtenafwerking in een zeer ongedwongen sfeer waardoor ook bij mij de oplossingen fijn zijn
doorgedrongen kortom een aanrader en zeker indien nodig voor een volgende keer
cathalijn schreef op 14 oktober 2015 om 16:34:
mijn oude vhs banden laten kopieren op dvd. mooi beeldmateriaal en de dvd.s keurig in een
bijbehorende opbergmap. prijs/kwaliteit is prima en ook de service is zeer netjes.
Peter Scheffer uit Vlaardingen schreef op 4 oktober 2015 om 10:59:
Afgelopen vrijdag heeft Roy een soundbar bij mij geinstalleerd. Alles perfect en zonder problemen.
Een geweldige uitleg gehad en een top service. Als iemand gebruik wil maken van de diensten van
Avcare krijgt daar absoluut geen spijt van.

M . van der Steur uit Rotterdam schreef op 11 september 2015 om 07:43:
Bericht inhoud: Hierbij laat ik weten dat ik vond dat u mij bijzonder prettig hebt geholpen. Met
vriendelijke groeten, M.G.van der Steur.
Julian Sutter uit Rotterdam schreef op 9 september 2015 om 08:18:
Kennen Roy nu al een paar jaar vanwege correct. Altijd perfect geholpen en zeer deskundig
advies! Paar dagen geleden heeft hij opnieuw geholpen met het aansluiten van onze media en tv
installatie. Opnieuw met de goede adviezen en het meedenken zodat alles goed en duidelijk is!
Roy blijft voor ons een perfecte contact persoon om te bellen voor advies of de enige hulp.
Marijke van Staalduinen uit Den Haag schreef op 4 september 2015 om 20:36:
Meteen Roy ingeschakeld, niet eens aan begonnen mijn nieuwe tv en Bose geluidsbox te
installeren. Dinsdag gekocht en donderdag kwam hij al. Met veel geduld en deskundig advies heb
ik nu een mooie installatie voor idd een prettige prijs. Dank!
Roel Kamerling uit Bergschenhoek schreef op 4 september 2015 om 15:15:
Ik had wat problemen met het aansluiten van een geluidsinstallatie en bovendien vragen over de
opstelling van de boxen en het binnenhalen van radiozenders via de geluidsinstallatie/Ziggo. Roy
kwam op mijn verzoek op zeer korte termijn; gaf deskundige adviezen en heeft mij prima geholpen
voor een prettige prijs. AV CARE is wat mij betreft een gat in de markt.
Irene en Aat uit Maassluis schreef op 2 september 2015 om 12:20:
Dit jaar waren wij veertig jaar getrouwd. Ergens in een la lagen nog lang vergeten dia’s van deze
dag. Leuk om aan de gasten te laten zien, maar hoe krijg je dat voor elkaar? Roy Doyer gebeld,
die de dia’s keurig heeft overgezet op een USB stick. Nostalgie in een moderne verpakking,
makkelijk om waar dan ook te laten zien. En als kers op onze bruidstaart is het Roy, ondanks een
haast onmogelijke deadline, ook nog gelukt de 8 mm (stomme) smalfilmopnames van deze dag op
een DVD te branden, compleet met toepasselijke muziek uit die tijd. We hebben met de dia’s en de
filmopnames op ons feest en onze website veel ooooh’s en aaaah’s geoogst. Een aanrader voor
iedereen die nog over “oud” materiaal beschikt. Kwalitatief goed en voor een alleszins redelijke
prijs. Irene en Aat.
johan van doorn uit heinenoord schreef op 20 augustus 2015 om 14:42:
Via correct bij aankoop van een samsung tv een folder gekregen van AV Care. Nadat wij Roy
gebeld hadden is alles snel geregeld en prima in orde ook het aansluiten van het hoortoestel van
mijn man op de tv werkt prima. Dit was een goede beslissing. johan
Karel uit Heenvliet schreef op 19 augustus 2015 om 19:37:
Tuner aangesloten op TV en box van UPC en het bioscoopgeluid is optimaal, had ik zelf niet voor
elkaar gekregen. Heeft verstand van zijn vak en is het geld waard. Snel op tijd en zeer goed
uitgevoerd. Had ik eerder moeten doen!!!!!!
R. van de Vusse uit Rotterdam schreef op 19 augustus 2015 om 12:21:
Rein en Lydia uit Rotterdam. Om 17.30 uur belden wij en om 19.00 uur stond Roy voor de deur.
Wij hadden problemen met het instellen van onze nieuwe Sony t.v. Roy had het snel voor elkaar,
bovendien gaf hij ons een begrijpelijke uitleg. R. en L.
RiaFrans en Ria uit Krimpen aan den IJssel schreef op 9 augustus 2015 om 20:43:
Op Zaterdag middag hebben wij een nieuwe TV en een Blu ray Disc " receiver, gekocht maar
helaas het aansluiten lukte het ons niet om dit alles aan te sluiten. Roy gebeld en hem uit gelegd
dat we er niet uit komen en of hij tijd voor ons had om de nieuwe apparatuur te installeren. op
Zaterdag avond hebben we Roy gebeld, en Zondag morgen om 12.00 uur kwam hij ons helpen.
alles werkt nu perfect en naar behoren. Super bedankt Roy ook voor je duidelijke uitleg niet alleen
mondeling maar ook op papier.

Marie-Louise uit Rotterdam schreef op 3 augustus 2015 om 11:28:
De geluidsproblemen van mijn oude tv met de 1-2-3-Bose heeft Roy prima opgelost. Ik ben erg blij.
Roy is een vakman, die weet wat hij doet.
Daphne uit Berkel en Rodenrijs schreef op 20 juli 2015 om 22:48:
Roy heeft onlangs de video van het 50-jarig huwelijk van mijn ouders van een mini DV bandje op
een VHS-videoband én een DVD overgezet. Ik kon zelf geen kopie maken op een VHS band, want
de videorecorder was een analoge videorecorder (verouderd systeem) terwijl de camcorder
digitale opnames maakt. Gelukkig kon Roy ons hierbij helpen. Ik ben erg tevreden over de
kwaliteit. Hartelijk dank Roy.
Harm van der Linden uit Rotterdam schreef op 4 juli 2015 om 19:20:
Vroeger stak je een stekker in het stopcontact en alles speelde. Tegenwoordig is dat niet meer zo.
Ik ben blij met zo iemand als Roy die net zo lang door blijft gaan tot alles naar behoren werkt. Zo
niet, dan blijft Roy contact houden. AANRADER!!!
Jan Govaart uit Maassluis schreef op 3 juli 2015 om 15:32:
Kort na de aanschaf en zelf geïnstalleerde versterker begon deze kuren te vertonen. Via de firma
Correct in contact gekomen met AV Care. Direct gebeld voor een afspraak om de apparatuur te
installeren en te laten werken zoals bedoeld en verwacht. Roy Doyer kwam exact op tijd en binnen
het uur werkte alles naar behoren, voorzien van de nodige adviezen bv om alle
afstandbedieningen te vervangen door één apparaat. Kleine investering om je dure spullen goed te
laten werken. Super!!
Gerrie van den Herik. uit Rotterdam schreef op 1 juni 2015 om 14:36:
Roy Doyer,eigenaar van avcare.nl. Heeft bij ons de installatie gedaan van de tv en audio
apparatuur ,ondanks dat dit toch wel veel werk was,heeft hij dit na alle tevredenheid verricht. Dank
voor dit. Fam,B J van den Herik te Rotterdam.
Opdrachtgever Zuidland uit Zuidland schreef op 21 mei 2015 om 15:48:
Op 19 februari jl. plaatste mevr. Bierman de volgende review op Marktplaats: Roy Doyer hoef je
niets te vertellen, over hoe en wat, hij is ter zake kundig, dat hij al weet wat er aan de hand is,
voordat hij het ziet. Ik ben blij, met iemand, die zijn afspraken nakomt en dat doet hij. Mocht het in
één dag niet op te lossen zijn, houdt hij contact, totdat de zaak opgelost is, dat is pas service
Opdrachtgever Maasland uit Maasland schreef op 21 mei 2015 om 15:44:
Op 15 februari jl. plaatste dhr. Vink uit Maasland de volgende review op Marktplaats : Wij zijn zeer
content met het geleverde werk door Roy. Hij had voor ons de oplossing om een bestaande B&O
audioset te integreren met het geluid van onze nieuwe Samsung TV. Iets wat volgens de B&Odealer niet kon! Van tevoren heeft hij bij ons de situatie opgenomen en de kosten van zijn
dienstverlening met ons besproken. Hij heeft alle gemaakte afspraken correct nagekomen. Van
Roy kun je goed op aan, hij is een betrouwbare partner. Voor een eventueel volgende klus zal ik
zeker weer om advies vragen.
Opdrachtgever Barendrecht uit Barendrecht schreef op 21 mei 2015 om 15:18:
Fijn om iemand te hebben gevonden die ons helpt met al onze audio problemen. Roy Doyer heeft
op een snelle accurate wijze ons aan een surround systeem geholpen zonder dat er overal
kabeltjes en draden lopen. Top!! En het overzetten van H8 videobandjes op dvd is ook echt een
aanraden . Te leuk om al die oude beelden weer eens te zien.
Koos uit Schiedam schreef op 19 mei 2015 om 13:05:
Ik had problemen met het aansluiten van mijn Denon receiver met HDMI Roy had dit binnen een
uur voor elkaar en heb nog nooit zo goede surround ervaring gehad Top!!! Roy bedankt. Koos
Tom van der Pijl uit Hoek van Holland schreef op 5 mei 2015 om 21:59:

Onlangs hulp gehad van AV Care, aansluiting van al mijn apparatuur en het aanpassen van een
meubel! Was fantastisch, snel, overzichtelijk, en zo gepiept!! Hulde!!!!!

