
Ze begonnen op een zolderkamer. Floris Derksen en Patrick Nijland 
hadden beiden een ict-opleiding achter de rug, werkten bij Caiway en 
sleutelden aan computers van vrienden, buren en kennissen. Zij wer-
den steeds vaker om advies gevraagd. 
Zo ontstond PC Maasland, inmiddels alweer 10 jaar een begrip!

Door Gemma van Winden-Tetteroo

We hebben er allemaal van tijd tot tijd last van: een virus op de com-
puter of problemen met internet. Dan is het heel prettig als je snel te-
recht kunt bij een bedrijf dat jouw laptop, pc of netwerk weer in orde 
maakt. Floris en Patrick werkten beiden bij Caiway maar toen hun 
werkzaamheden in hun eigen bedrijf steeds meer gingen toenemen, 
besloten zij hun dienstbetrekking af te bouwen totdat ze uiteindelijk 
volledig zelfstandig waren. Eén van de heren was onderweg voor hulp 
aan huis of netwerk en eentje hielp de klanten op kantoor en zorgde 
voor de reparaties. Al snel verhuisden ze van de zolderkamer naar de 
leegstaande praktijkruimte van de vader van Floris. “Maar ook dat was 
niet echt praktisch.” Een pand aan de ’s-Herenstraat bracht uitkomst.

Groei
PC Maasland groeit echter nog steeds en inmiddels zijn er enkele 
werknemers aangenomen. “We hebben veel uitbreiding op de za-
kelijke markt, bedrijven die een onderhoudscontract willen bijvoor-
beeld.” Stagiaires komen behoorlijk aan hun trekken. “Er zitten heel 
drukke dagen tussen. Als er 20 pc’s tegelijk binnenkomen, is het wel 
buffelen.” De heren proberen hun tarieven zo laag mogelijk te houden. 
“Dat is prettig voor iedereen.” De technologie evolueert snel, de tablet-
markt groeit en er komen allerlei mediasnufjes bij. “Het is voor ons en 
de mensen die bij ons werken een uitdaging om up to date te blijven. 
We willen nog groter worden op de zakelijke markt maar zijn ook zui-
nig op onze particuliere klanten. Het vertrouwen is heel belangrijk, 
een pc bevat veel privé-informatie. Mensen geven dat toch uit handen 
als hun pc of laptop gerepareerd moet worden.”

Allround
De heren zien de toekomst met vertrouwen tegemoet: “Er gebeurt 
steeds meer via de cloud. Webhosting, design, online back-up, hulp 
op afstand, servicepakketten, een groot assortiment producten, hos-
ted exchange, glasvezel…Wat het probleem ook is met uw computer, 
internet of netwerk, ons doel is om u vriendelijk, snel en zo accuraat 
mogelijk te helpen aan een oplossing!”

Openingstijden: 

Maandag t/m Vrijdag: 09:00 – 17:30 uur en zaterdags: 10:00 – 14:00 uur. 

Floris Derksen en Patrick Nijland bij hun bedrijf aan de ’s-Herenstraat in Maasland.  Foto: GvW-T

PC Maasland bestaat 10 jaar! 


