
Gefeliciteerd! 
Je bent eigenaar van een prachtig 

nieuw toestel. Natuurlijk wil je deze zo 

snel mogelijk in gebruik nemen! 

Daarom bieden we je een uitgebreid 

servicepakket aan zodat je vlot aan de 

slag kunt met je nieuwste aanwinst!

service nodig?

 WEL KLANT   GEEN KLANT

Screenprotector plakken Gratis Gratis

Simkaart knippen Gratis €2,50

Simwissel Gratis €15

Google account aanmaken €19,95 €19,95

Apple ID aanmaken €19,95 €19,95

Apps installeren (per app) €7,50 €7,50

Email instellen (per account) €19,95 €19,95

Toestel opsturen binnen garantie Gratis €19,95

Toestel opsturen buiten garantie €40,00 €59,95

Gegevens overzetten met SmartSwitch €39,95 €39,95

Hulp nodig bij andere vraagstukken? Vraag het één van onze medewerkers!
Wij helpen u graag verder!



Naam  Verkoop Prijs

Screenprotector Plakken Gratis

Simkaart Knippen Gratis

Simwissel  Gratis

Google Account Aanmaken € 19,95

Apple ID Aanmaken € 19,95

Apps Installeren (per app) €   7,50

Email Instellen (per Account) € 19,95

Toestel Opsturen Binnen Garantie Gratis

Toestel Opsturen Buiten Garantie € 40,00

Gegevens Overzetten met SmartSwitch € 39,95

Naam  Verkoop Prijs

Screenprotector Plakken Gratis

Simkaart Knippen €   2,50

Simwissel  € 15,00

Google Account Aanmaken € 19,95

Apple ID Aanmaken € 19,95

Apps Installeren (per app) €   7,50

Email Instellen (per Account) € 19,95

Toestel Opsturen Binnen Garantie € 19,95

Toestel Opsturen Buiten Garantie € 59,95

Gegevens Overzetten met SmartSwitch € 39,95

Prijzen voor KLanten

Prijzen voor service (Geen KLant)

service nodig?



ritel care
We care about your phone & data!

    ONZE PRIJS

Simkaart knippen (indien nodig)

Contacten overzetten (van A naar B)

Doorlopen tot ‘home’ screen, zonder account

Alle bovenstaande van ‘STANDAARD’

Account invullen (internetverbinding vereist)

Back-up check 

Foto’s overzetten

Alle apps van oud naar nieuw toestel

Alle bovenstaande van ‘STANDAARD’ & ‘PLUS’

Backup-check 

1:1 backup van het oude toestel op je nieuwe toestel

Meteen verder gaan waar je gebleven bent

Zorgenloos verder appen!

Je hebt dit account nodig om o.a. WhatsApp te kunnen 

gebruiken.  Wanneer dit account is aangemaakt krijg je 

het papier mee met je gegevens.  Ritel Hulst bewaart 

geen wachtwoorden, klant is zelf verantwoordelijk 

voor  het bewaren/onthouden van wachtwoorden en/

of inlog codes. Ritel Hulst is  niet verantwoordelijk voor 

verlies van deze gegevens.

Je (Android) GSM bel klaar maken ’stanDaarD’

Je (Android) GSM bel klaar maken ’PLUs’

Je (Android) GSM bel klaar maken ’PreMiUM’

Een Google-account aanmaken

Gratis

€39.95*

€49.95*

€19.95

Dit is een dienst waarop niet gewacht kan worden. Je dient je toestel achter te laten waarna wij de recovery regelen. Dit alles duurt normaliter 1-2 
dag(en). Als klant word je geïnformeerd zodra je toestel klaar is. Mocht het iets langer duren i.v.m. drukte, dan hoor je dit ook. *



gsm recovery
We can fi x your phone & lost data!
gsm recovery

Dit is een dienst waarop niet gewacht kan worden. Je dient je toestel achter te laten waarna wij de recovery regelen. Dit alles duurt normaliter 1-2 
dag(en). Als klant word je geïnformeerd zodra je toestel klaar is. Mocht het iets langer duren i.v.m. drukte, dan hoor je dit ook. Wanneer er extra 
kosten mochten ontstaan, of wanneer het een meerprijs wordt, dan zal je als klant vooraf worden geïnformeerd hierover.

Prijzen zijn v.a. “vanaf”-prijzen. Dit is afhankelijk van de staat van toestel, hoe benaderbaar  is het toestel, en hoelang de recovery van het toestel 
geduurd heeft.  

*

    ONZE PRIJS

Toestel wordt herkend / is wel toegankelijk

Geen pin en/of swipe code

Contacten

Whatsapp gesprekken

Alle bovenstaande van ‘STANDAARD’ Recovery

Toestel wordt herkend / is niet toegankelijk

Beveiligd met pin en/of swipe code

Foto’s

Filmpjes

Alle bovenstaande van ‘STANDAARD’ & ‘PLUS’ Recovery

1:1 Kopie van uw toestel

App’s & App-data behouden

RiCare ’stanDaarD’

RiCare ’PLUs’

RiCare ’PreMiUM’

v.a. €39.99*

v.a. €79.99*

v.a. €99.99*

Foto's, gespreksgeschiedenis of andere data kwijt op je Android-GSM d.m.v. stoot en/of valschade? Je 
kunt je toestel nog wel aan / uit zetten, maar de Touch werkt niet meer, LCD defect, gebroken scherm 
of slechts een zwart scherm? 

Dan BieDen Wij een MoGeLijKe oPLossinG!

RiCare doet al het mogelijke om uw data terug te halen, waar mogelijk. Zowel software-matig als met 
hardware gaan we voor je aan de slag. Op dit moment ondersteunen we een aantal Android GSM's. 
Natuurlijk gaan we de uitdaging aan voor jou om dit aantal uit te breiden!

Bij recovery van je toestel zit ten alle tijden € 20,- onderzoekskosten. Deze kosten omvatten de werkzaamheden, waarbij wij voor je 
naar de beste oplossing zoeken waar je het meeste baat bij hebt. Privacy van de klant wordt met RiCaRe altijd gewaarborgd. Niets 
wordt opgeslagen en/of bewaard. Data gaat ten alle tijden bij afrekening gelijk met de klant mee !

De klant is zelf verantwoordelijk voor maken van een back-up en het bewaren/onthouden van wachtwoorden en of inlog codes. Ritel 
Hulst is niet en kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor verlies van deze gegevens.


