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Ritel Delft viert 6-jarig bestaan!

Ritel Delft geeft onafhankelijk advies op maat

omdat Ritel een onafhankelijke telecomwinkel is, 

krijgen klanten altijd een oprecht eerlijk advies. 

“Wij bieden alle grote telecomproviders aan, zo-

als T-Mobile, Vodafone, KPN, Tele2,  Telfort, Hol-

lands Nieuwe en Ben. Mensen krijgen hier altijd 

een onafhankelijk advies op maat. Wanneer ze bij-

voorbeeld naar een Vodafoneshop gaan, hebben 

ze het gevoel dat andere providers worden afge-

kraakt. Wij zijn ons ervan bewust dat iedereen zijn 

eigen kwaliteit heeft. Wij kennen de voor- en na-

delen van alle providers, daarom kijken wij met de 

klant naar zijn specifi eke behoefte. Als iemand een 

goedkoop abonnement wil afsluiten, dan hebben 

wij goedkopere alternatieven. Ook zijn er mensen 

die juist iets extra’s willen, dan hebben wij ook de 

duurdere alternatieven met meer opties.”

Persoonlijk contact en goede service

Özbek en zijn medewerkers stellen de wensen van 

de klant altijd voorop. “Wat wij echt belangrijk vin-

den is het bieden van goede service. Zo zullen we 

klanten altijd helpen met het overzetten van hun 

bestanden van hun oude naar hun nieuwe mo-

biele telefoon. Ook kijken we of we eventueel hun 

oude mobiel kunnen inruilen.” Mensen die binnen-

komen bij Ritel kunnen rekenen op persoonlijke 

aandacht. “Wij zijn vaak niet echt zakelijk met de 

klant maar juist persoonlijk. Iedereen die hier bin-

nenkomt krijgt een kopje koffi e en kan even rustig 

met ons zitten en babbelen. We merken dat onze 

klanten dat heel erg waarderen.” 

Snelle levering en de allernieuwste iPhone

De winkel van Özbek staat bekend om zijn snelle 

levering. “Wij hebben de nieuwste telefoons altijd 

snel in huis. Zo werd de komst van de nieuwste 

iPhone X half september bekendgemaakt en 

daarvoor kregen wij al tientallen reserveringen 

binnen. Voordat de telefoon uit is en mensen 

hem hebben gezien, hebben we vaak al reser-

veringen. Met een abonnement kunnen mensen 

de nieuwste mobiele telefoons toch vaak voor 

een leuk prijsje krijgen.” Ook biedt Ritel de mo-

gelijkheid om een nieuw telefoonabonnement af 

te sluiten en daarbij iets anders uit te kiezen dan 

een nieuwe smartphone. Deze service heet Pro-

duct Plus. “Soms willen mensen na hun tweeja-

rige abonnement geen nieuwe mobiele telefoon 

omdat hun telefoon nog hartstikke goed is. Dan 

kunnen ze bijvoorbeeld een tablet of laptop uit-

kiezen bij hun nieuwe abonnement.” Om het zes-

jarig bestaan van Ritel Delft niet zomaar voorbij 

te laten gaan, worden er verschillende aantrek-

kelijke acties georganiseerd. Eén van die acties is 

een fl inke korting op tempered glass. “Dat is een 

glasplaatje voor de telefoon wat het glas van het 

toestel beschermt. Deze zetten wij er speciaal 

voor onze verjaardag voor een leuk prijsje op”, 

aldus Özbek. Normaal kost dit glasplaatje € 15,-, 

maar speciaal voor het zesjarige bestaan slechts 

€ 5,-!

Breng vrijblijvend een bezoek aan het Ritel-fi liaal in 

Delft aan de Troelstralaan 15b of bezoek de website 

www.ritel.nl/winkels/delft. 

Op 6 oktober is het feest bij Ritel in Delft! De leukste telecomwinkel zit die dag alweer zes 

jaar in winkelcentrum De Hoven Passage. U kunt er terecht voor alles op het gebied van 

telecom: van mobiele telefoons tot tablets en van abonnementen tot aan reparaties en de 

nieuwste hoesjes voor uw smartphone. De winkel werd zes jaar geleden geopend door fran-

chisenemer Hayrullah Özbek. “Ik kom uit de elektronicabranche en wilde graag voor mezelf 

beginnen. Ik koos ervoor om een Ritel winkel te franchisen, omdat het zo’n betrouwbaar en 

dynamisch bedrijf is. Bij ons staan persoonlijk contact en goede service voorop.”

GALAXY J5 2017 (32GB)

éénmalig bijbetalen €0

ONBEPERKT BELMIN/SMS 
1 GB DATA  €  17,50 P/MND
TOESTELKREDIET €  10,00 P/MND

GALAXY A3 2017 (16GB)

éénmalig bijbetalen €0

ONBEPERKT BELMIN/SMS 
1 GB DATA  €  17,50 P/MND
TOESTELKREDIET €  10,00 P/MND
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DelftPijnacker

PIJNACKER, ACKERSHOF 2 NR. 85 (TEGENOVER C&A)        015-2010207
DELFT, TROELSTRALAAN 15B (HOVENPASSAGE TEGENOVER JUMBO)       015-7676283

HOERA! RITEL DELFT BESTAAT 6 JAAR!

6 JAAR RITEL DELFT!  Voordelig!
Huawei P10 Lite (32GB)

éénmalig bijbetalen €0

300 min/sms €  4,00 p/mnd
1GB data €  4,00 p/mnd
Toestelkrediet € 10,00 p/mnd

300 min/sms 
& 2,5GB: €21,00 p/mnd

p/mndNU18.-18.-
Apple iPhone SE (32GB)

éénmalig bijbetalen €0

300 min/sms €  4,00 p/mnd
1GB data + (4G) €  5,00 p/mnd
Toestelkrediet € 10,00 p/mnd

300 min/sms 
& 2,5GB: €22,00 p/mnd

300 min/sms 
& 2,5GB: €31,00 p/mnd

p/mndNU

19.-19.-
 Onbeperkt bellen in NL & EU
 Onbeperkt data in NL
 10GB data in EU

UNLIMITED ALLES!

p/mnd

+ PER MAAND
35.-

+ Gratis
powerbank!

300 MIN/SMS €    4,00 P/MND
1 GB DATA €    4,00 P/MND
TOESTELKREDIET € 13,00 P/MND

éénmalig bijbetalen €0

SAMSUNG (16GB)

GALAXY A5 2017

300 MIN/SMS €    4,00 P/MND
1 GB DATA (4G) €    5,00 P/MND
TOESTELKREDIET € 19,00 P/MND

éénmalig bijbetalen €0

SAMSUNG (32GB)

GALAXY S7

Onbeperkt minuten/sms + 1GB data (4G) €31,50 p/mnd

p/mnd p/mnd39.-28.-
Onbeperkt minuten/sms + 1GB data €24,50 p/mnd

39.-21.-

6 JAAR RITEL DELFT!6 JAAR RITEL DELFT!6 JAAR RITEL DELFT!

+

+ Gratis
powerbank!+ Gratis

powerbank!

+

€31,50 p/mnd

+

+ Gratis
powerbank!

GALAXY J5 2017 

ONBEPERKT BELMIN/SMS 
1 GB DATA  €  17,50 P/MND
TOESTELKREDIET €  10,00 P/MND

+ Gratis
powerbank!

+

p/mnd27.5027.50
p/mnd27.5027.50

GRATIS!

+

GRATIS!

+


