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Een team van deskundigen staat voor u klaar! mm
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Antoine en Bianca van de Poe[ zijn trots ap hun nteuvte vttnke[
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van drverse merkerr én heet veel

accessoires voor u\r'/ smartphone.
" Op dit momènt woroen oe

reparaties nog in Spijkenisse
uitgevoerd maar in de nabije

toekomst kan dat direct in de

winkeI in Hetlevoetsluis."

U bent van harte welkom in de

nieuwe winkei aan de Rijksstraat-
weg

RrieL HeiLevoetslurs

Rilksstraai\/eg 53

or.B1-62o791
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ruim assortiment seniorentele-
foons, zowel gebruiksvriendelijke
smartphones als vaste telefoons.
"Oma's en opa's vinden het

tegenwoordig ook teuk orr via

een smartphone te appen of
FaceTimen met hun kinderen en

kleinkinderen. Wij zien dat dit een
groeiende groep ktanten is dle
graag gebruik maakt van onze
diensten. We zien ze regelmatig
ierugkcmen met vragen en díe

beanwvoorden wij uiteraard
graag." Door de taagdrempetig-
neid, het persoonlijke advies en

duidetijke uitteg gaat iedereen

tevreden de winket uit.

Reparatieservice
Naast het assortiment telefoons
kunt u ook terecht voor tabtets

Ritet Hel[evoetsluis opent deuren
Deze week wordt de Ritel
vestiging in HeItevoetsluis
geopend; de tweede vestiging op
Voorne Putten.

Rltet is aL bijna zo jaar de onafhan-
keIijke teiecomaanbieder van
Nederland. Met inmiddets zz

winkels in Nederland groeit Ritet

gestaag. De iandetijk opererende
keten komt van oorsprong uit
Goes en heeft vooraI vestigingen
in Zuid-West Nederland waar zij

marktteider is. Naast Spijkenisse
zijn er ook vestigingen in Oud-
Beijerland, Naaldwijk, Pijnacker en
Detft. Eèn team van experts die
atte ins en outs van tetecompro-
ducten weten staan voor u ktaar

met het beste onafhanketijke
advies zodat u het product krijgt
wat het beste bij u past.

Heltevoeter Antoine van de Poe[

opende in 1999 zijn eerste Ritet

winkel in Spijkenisse Negen jaar

later is het tijd voor een tweede
vestiging op Voorne Putten.

Toentertijd zag Antoine terecht
groeimogelijkheden in Spijkenisse

en hij ziet deze beweging ook in
de huidige markt in Heltevoetsluis.

Dynamische markt
Samen met zijn echtgenote
Bianca zorgt hij ervoor dat attes op
roltetjes Loopt; Antoine runt de

winkel en Bianca neemt de

administratie voor haar rekening.

Antoine werkt inmiddets al zo jaar

in de telefonie. "Het is een van de

leukste takken binnen deze

branche met een he[e dynamische
markt. Er zijn aitijd teuke nieuwe
acties waar onze klanten van

kunnen profi teren", vertett
Antoine.

Abonnementen en losse tele-
foons
Ritel is verkooppunr van atte

providers. Zo kunt u bij Ritet

Hellevoetsiuis terecht voor
mobiete abonnementen van

T-Mobite, TelÍort, Telez, KPN. Ben

en Vodafone voor zowel de
pa(icutiere ats de zaketijke markt.

Een tendens binnen die markt is

dat er meer sim only abonnenren-
ten worden verkocht met daarbi.l

de aanschaf van losse toestellen.
U kunt voor losse toestelten van

alte merken terecht, de nieuwste
toestellen zijn ook op voorraad.

Maatwerk voor u
"U kunt bij ons voor altes terecht
op telecomgebied, van de duurste
l-Phones tot de goedkoopste
abonnementen." RiteI onder-
scheidt zích door onafhankeli.jk-

heid met deskundig advies. "Wij

maken graag een vergelijk voor u
zodat u zelf de beste keuze kunt
maken. De keuze is aan u."

Seniorentelefoons
ln het brede aanbod is ook een
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