
Ritel vestiging in Hulst viert verjaardag! 

Deze maand viert de telecom-winkel Ritel in Hulst alweer haar vierjarig bestaan! Het team van Ritel 

Hulst is trots op het succes van de vestiging en biedt volop kortingsacties aan in de maanden maart 

en april. Franchisenemer Derk Müller vindt het ondernemen in de telecommunicatie “ontzettend 

leuk” en zag zijn team de afgelopen jaren flink groeien. “Er werken nu acht medewerkers in de 

winkel. En het is een heel fijn team, deskundig, vriendelijk en goed op elkaar ingespeeld. Dat vinden 

we erg belangrijk bij Ritel, we werken klant- en servicegericht. Geen vraag is ons te gek!”  

Ritel is al meer dan 15 jaar dé detaillist in telecommunicatie. Met 21 filialen is Ritel marktleider in 

Zuidwest Nederland. In de winkel in Hulst is een overzichtelijk en zeer ruim aanbod van telefoons te 

vinden. Derk vertelt:  “Voor jong en oud hebben we alle mogelijke mobiele telefoons én 

huistelefoons. Van superhip tot enorm praktisch. Speciaal voor de iets oudere beller hebben we 

bijvoorbeeld seniorentoestellen, ook mobiele. Deze hebben grotere toetsen, grotere cijfers en 

letters, een eenvoudig menu en een luidere beltoon.” En wat erg handig is bij Ritel, is dat de winkel 

met maar liefst zeven providers samenwerkt. De netwerken van Ben, Hi,  KPN, Tele2, Telfort, T-

Mobile, en Vodafone zijn allemaal verkrijgbaar. “Op die manier kunnen we echt een onafhankelijk 

advies geven en krijg je een abonnement en toestel dat precies bij je past,” vertelt Derk.  Mocht je 

elders een abonnement hebben afgesloten dat je bij Ritel wilt laten verlengen, behoud je heel 

eenvoudig je eigen nummer. 

Ritel Hulst is tevens officieel Apple-dealer en levert naast alle mogelijke telefoons en accessoires ook 

aanverwante artikelen zoals Dect telefoons, TomTom, laptops, computeraccessoires, Senseo’s, inkt 

voor printers, hoofdtelefoons en alle soorten batterijen. “Pielekes, daar vragen onze zuiderburen 

vaak om. Het valt ons op dat steeds meer Belgen naar onze winkel komen, iets waar we heel blij mee 

zijn. Vaak zijn onze telefoons en netwerken net iets goedkoper. Tot onze klanten mogen we ook veel 

bedrijven binnen de gemeente Hulst rekenen, voor hen verzorgen we steeds vaker de zakelijke 

aansluiting,” aldus Derk. 

Ritel Hulst zit op een mooie A-locatie, vlakbij de Gentsepoort. “Iedereen die Hulst in- of uitrijdt komt 

langs onze winkel.” Stiekem wordt er zelfs al nagedacht over uitbreiding van de ruimte. Derk: “De 

zaak is drukbezocht en levendig. Klanten komen graag terug vanwege de vertrouwde service en het 

ruime aanbod.” En Ritel staat bekend om zijn cadeaus bij het afsluiten van een abonnement. 

Laptops, televisies en spelcomputers zijn zomaar enkele voorbeelden van geschenken. 

Derk nodigt iedereen van harte uit bij Ritel in Hulst, waar hij samen met Hanno, Joyce, Vincent, Anja, 

Remco, Martin en Tako klaar staat voor een goed en deskundig advies. De winkel is zes dagen per 

week geopend, dinsdag is de vaste sluitingsdag. Meer weten? Surf alvast naar www.ritel.nl, bel 0114-

676001 of kom langs aan de Gentsestraat 31. 

http://www.ritel.nl/

