
Het beste aan het bouwen van je eigen pc is dat je een 
systeem kunt maken dat helemaal op jou is afgestemd. De 
twee belangrijkste vragen bij het plannen van je build zijn 
waar je deze voor gaat gebruiken en hoeveel geld je eraan 
kunt besteden.

VVoor productiviteitsgebruik en slechts lichte gaming kun 
je bijvoorbeeld bouwen rond een haalbare CPU met 
geïntegreerde graphics en een moederbord met de 
essentiële poorten en uitbreidingsslots die je nodig hebt.

Liefhebbers en high-end bouwers met meer budget, en dan vooral gamers en content creators, zullen willen plannen 
rond duurdere en beter presterende CPU's, luxere moederborden met geavanceerde connectiviteit en een 
onderscheidende stijl, en krachtige, stil draaiende videokaarten om te gamen met realistische beeldkwaliteit en hoge 
frame rates. The sky‘s the limit.

AlsAls je precies weet waarvoor je je pc gaat gebruiken en hoeveel je te besteden hebt, kun je het meeste geld uitgeven 
aan de onderdelen die je dagelijkse werk en ontspanning zullen verbeteren en minder aan de onderdelen die 
dat niet doen.

Plan je pc voor jouw behoeften

Zodra je de CPU, RAM en opslagapparatuur van je volgende pc hebt gekozen, maakt ASUS al het andere dat je 
nodig hebt, van het moederbord, de videokaart, de behuizing, de voeding en de CPU cooler tot de muis, het 
toetsenbord en het beeldscherm. Je kunt beter bouwen in de wetenschap dat al onze componenten zijn 
gebouwd volgens de hoogste normen voor kwaliteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid, van de hardware zelf 
tot de software die het allemaal bestuurt. Dankzij de uniforme esthetiek van onze Republic of Gamers- en TUF 
Gaming-productfamilies, plus de eenvoudige RGB LED-verlichtingsregeling met Aura Sync, ziet je build er 
bovendien net zo goed uit als hij presteert.

De basis voor pc-zelfbouw
Beste praktijken voor PC DIY

Kwaliteit. Betrouwbaarheid. Innovatief.

Bouw je eigen pc, net
zo makkelijk als 1, 2, 3
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Wanneer het eindelijk tijd is om je pc in elkaar te zetten, 
zorg dan voor een werkplek die schoon en ruim genoeg is 
om alle onderdelen die je in elkaar gaat zetten neer te 
leggen.

ZZoek een hard, niet-geleidend oppervlak, zoals een 
houten tafel of een keramische vloer, als basis voor je 
werkruimte. Vermijd het staan op of het bouwen op 
tapijtondergrond die statische ophoping en ontlading kan 
veroorzaken, aangezien een statische zap je dure 
onderdelen kan beschadigen. Raak tijdens het bouwen 
regelmatig een blank metalen oppervlak aan om 
eveventuele statische ophoping te ontladen, en voor extra 
veiligheid kun je een antistatisch polsbandje aanschaffen 
en gebruiken.

Zorg ervoor dat je al het benodigde gereedschap, inclusief 
kleine en middelgrote kruiskopschroevendraaiers, bij de hand hebt om de verschillende schroeven aan te draaien 
waarmee de onderdelen aan elkaar en aan de pc-behuizing zijn bevestigd. Het kan ook handig zijn om alcoholdoekjes 
en thermische pasta bij de hand te hebben voor het geval je de thermische pasta voor je CPU cooler wilt aanbrengen 
of vervangen. 

AlsAls je niet zeker weet hoe je je systeem in elkaar moet zetten, lees dan zorgvuldig de bijgeleverde handleidingen voor 
elk onderdeel, vooral het moederbord, zodat je begrijpt hoe de verschillende onderdelen in elkaar passen. Voor extra 
hulp kun je online bouwgidsen zoeken die je stap-voor-stap door het proces van het bouwen van een pc leiden, of je 
kunt voor meer specifieke vragen zelfs online gemeenschappen raadplegen zoals de ASUS PC DIY Facebookgroep.
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Als je niet weet waar je moet beginnen bij het kiezen van onderdelen, publiceren wij binnenkort een uitgebreide gids 
die je zal helpen onderdelen te kiezen als een expert.

De zeven cruciale onderdelen van een krachtige pc zijn de 
CPU, het moederbord, het RAM, de videokaart, het 
opslagapparaat, de behuizing en de voeding (plus de zeer 
belangrijke software van het Microsoft Windows 
besturingssysteem). Afhankelijk van je CPU-keuze moet je 
misschien ook een CPU cooler toevoegen aan je 
onderdelenlijst.

NadatNadat je een CPU hebt gekozen, het bijbehorende RAM en 
een opslagapparaat voor al je belangrijke data, kun je een 
krachtige build samenstellen met uitsluitend 
hoogwaardige, gebruiksvriendelijke componenten van 
ASUS die zijn ontworpen om optimaal samen te werken. 
Wij maken een breed scala aan moederborden, 
videokaarten, behuizingen, voedingen, CPU coolers en 
zelzelfs muizen, toetsenborden en monitoren om je 
volgende build compleet te maken.

Kies je onderdelenlijst



Ga voor meer informatie over ASUS PC DIY en bouwoplossingen naar 
asus.com/event/pcdiy/be-nl/

Zodra je het besturingssysteem hebt geïnstalleerd, kun je genieten van het resultaat van je werk, met een pc die niet 
alleen is afgestemd op jouw unieke behoeften, maar ook een zelf afgerond project waar je trots op kunt zijn. Plannen, 
onderdelen kiezen en alles in elkaar zetten leek in het begin misschien intimiderend, maar nu het allemaal klaar is, ben 
je het waarschijnlijk met ons eens dat het bouwen van je eigen pc net zo eenvoudig is als 1-2-3.

Voer zodra je alle onderdelen in elkaar hebt gezet een 
laatste controle uit voordat je de stekker in het 
stopcontact steekt en het toestel aanzet. Maak alle losse 
kabels in je pc vast met kabelbinders  of met de 
klittenbandkabelbinders die eventueel bij je behuizing zijn 
geleverd. Zorg ervoor dat al je koelventilatoren zijn 
aangesloten op de juiste moederbordheaders, zodat de 
ondeonderdelen niet oververhit raken. Raadpleeg de 
handleiding van je moederbord om er zeker van te zijn dat 
alle  voedingskabels voor je systeem volledig zijn 
aangesloten.

Sluit als deze controles voltooid zijn een monitor, muis en 
toetsenbord aan op de juiste poorten van je pc en sluit het 
netsnoer aan op voeding. Druk als dat allemaal gedaan is 
op de aan/uit-knop van je pc. Als alles goed is gegaan, 
wordt je beloond met een POST-scherm (Power-On Self 
Test) en kom je in de firmware-interface van het 
moederbord. Hier kun je de fundamentele vitale functies  
vanvan je pc controleren en zien of alle componenten door 
het systeem worden herkend, voordat je verder gaat met 
de installatie van de besturingssysteemsoftware.

Oefen het bouwproces in je hoofd voordat je de onderdelen echt in elkaar gaat zetten. Denk aan de zeven (of acht) 
kritieke onderdelen die we hierboven hebben besproken en maak een checklist om er zeker van te zijn dat je ze 
allemaal volgens de instructies van de fabrikant hebt geïnstalleerd.
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