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Extra voordelig bellen, sms'en en internetten?
Bij Ritel bent u aan het goede adres!

Speciaal voor de lezers van Franchise+ worden regelmatig 
scherpe aanbiedingen op de website www.franchiseplus.nl 
geplaatst. Liever een andere voordelige aanbieding die be-
ter bij u past? Kijk dan voor meer messcherpe aanbiedingen 
op www.ritel.nl en maak zelf een mooie combinatie tussen 
een abonnement met eventueel een gratis toestel.  
 
Met 21 winkels in Zuidwest-Nederland en al bijna 20 jaar 
ervaring op het gebied van telecommunicatie hebben wij 
niet alleen het grootste assortiment telefoons en abonne-
menten van alle merken en providers, maar ook het groot-
ste assortiment op het gebied van accessoires. Of u nu op 
zoek bent naar een bijpassende case, hoesje of externe lader 
voor uw nieuwe telefoon, Ritel heeft het gegarandeerd. 
Daarbij zijn onze medewerkers volledig op de hoogte van 
alle ontwikkelingen op de telefoonmarkt en hebben alle 
technische kennis op zak om onze klanten optimaal van 
dienst te kunnen zijn.  
 
Doordat Ritel volledig onafhankelijk is, kunt u bij ons altijd 
ieder gewenst toestel combineren met een provider naar 

keuze, voor zowel particuliere als zakelijke abonnementen. 
Zo bieden wij u bij ons in de winkels een persoonlijk advies 
over welk abonnement en toestel het beste bij uw bel- en 
internetgedrag past en helpen wij u graag verder wanneer 
dat nodig is, bijvoorbeeld bij het overzetten van gegevens 
van uw oude naar uw nieuwe telefoon of andere technische 
vraagstukken. 

Ook zakelijke klanten kunnen bij Ritel terecht. Wij advise-
ren u niet alleen over de juiste telefoon en het daarbij beho-
rende abonnement, maar wij helpen u ook bij het zakelijk 
gebruik van deze producten zodat u optimaal gebruik kunt 
maken van de nieuwste technologie.
Meer weten? Bezoek één van onze Ritel-winkels of kijk op 
www.ritel.nl.  

Kijk op www.franchiseplus.nl/voordeel/collectief-voordeel.html

Heeft  u ook een interessant aanbod voor ruim 30.000 ondernemers of 750 franchiseorganisaties?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op via: info@franchiseplus.nl of bel 035 - 5882053.

Wij bespreken graag uw mogelijkheden.

Telecom
25% korting op een accessoire naar keuze! 

Gebruik actiecode: 25FR2015
in de winkelwagen

Ritel

Locatie check
Uw marktpotentie checken

CheckMijnLocatie.nl

Koffi emachine
Gratis proefplaatsing

Fortune hot drinks

Drukwerk
€ 250,- korting op uw bestelling!

De Groot Drukkerij

Juridisch
Gratis 30 minuten telefonisch advies

Köster Advocaten

Verzekeringen
Franchise verzekeringen

De Keyzer

Verlichting
Bereken wat u kunt besparen met LED

Saled

Energie
Bespaar structureel op uw energierekening

Energy Department

E-commerce
Uw eigen webshop voor € 1.800,-

Business Media

Autolease
Kies je auto en betaal per km

Arval autolease

Voor ondernemers & organisaties


