
De standaard informatie over krediet ontvangt u tijdens het bestelproces in de winkel.
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Een nieuw abonnement afsluiten, 
of mag je verlengen? 

Kom naar De Wit Computers & Telecom!
Het maakt niet uit waar je abonnement is afgesloten!

iPHONE XR (64GB)

5 GB Data (4G)  
+ 100 minuten/sms
€ 12,00 voor je abonnement
€ 27,00 voor je toestel

GALAXY S8 (64GB)

2 GB Data 
+ 100 minuten/sms
€ 7,00 voor je abonnement
€ 16,50 voor je toestel

€ 27,00 voor je toestel

Totale 
toestel-
kosten

Eenmalige
bijbetaling

Totaal
krediet
bedrag

Ter-
mijn
bedrag

Duur 
overeen-
komst

€648,00 € 0,00 € 648,00 € 27,00 24 mnd 0%

Vaste
debet-
rentevoet

WED, MARCH 29

100%

p/mnd

NUVerkrijgbaar in 6 kleuren!

GALAXY S9 (64GB)

5 GB Data (4G)  
+ 100 minuten/sms
€ 12,00 voor je abonnement
€ 14,00 voor je toestel

iPHONE X (64GB)

5 GB Data (4G) 
+ 120 minuten/sms
€ 17,50 voor je abonnement
€ 32,50 voor je toestel

p/mnd*

NU

Betrouwbaar 

T-Mobile netwerk!

1e maand

onbeperkt data!

p/mnd

12
 28

100%

WED, MARCH 29

NU

23.5023 .50
39.-39 .-

* Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. 
Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

€ 14,00 voor je toestel

p/mnd

NU

26.-26 .-
Betrouwbaar 

T-Mobile netwerk!

GALAXY A7 (64GB)

2 GB Data  
+ 100 minuten/sms
€ 7,00 voor je abonnement
€ 12,50 voor je toestel

p/mnd

NU

19.5019 .50

* € 2,50 korting verwerkt. 
(Bij 2 abonnementen op 1 adres krijg je € 2,50 korting + 2 GB extra.)
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WIJ ONTMOETEN U GRAAG:
MA: 
DI T/M DO:
VR: 
ZA: 

ÉN ELKE LAATSTE ZONDAG VAN DE MAAND 
GEOPEND VAN 13:00 TOT 16:00!

13:00 TOT 18:00
09:00 TOT 18:00 
09:00 TOT 21:00
10:00 TOT 17:0012
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BENSCHOPPERSTRAAT 18, 3401DH IJSSELSTEIN       TEL.: 030-6573841
WWW.DEWITCOMPUTERS.NL

TELECOM POWERED BY

Bezoek ons ook op Facebook!
www.facebook.com/RitelIJsselstein
www.facebook.com/DeWitComputersEnTelecom

47.5047 .50

Even via Whatsapp laten weten dat je iets later komt, een ‘tikkie’
sturen als je met je collega’s hebt geluncht of een leuk fi lmpje
kijken als je in de wachtkamer bij de huisarts zit. Vandaag de dag
hebben we allemaal een telefoon op zak en we zouden hem niet
graag meer willen missen.

Wie kan persoonlijk
en onafhankelijk
advies geven?

ADVERTORIAL RITEL

MAAR WELK ABONNEMENT EN 
WELK TOESTEL past bij jouw bel- en 
internetgedrag? Als je een beetje gaat 
surfen op het internet, zie je al snel 
door de bomen het bos niet meer. 
Wie kan jou nu eens een persoonlijk, 
betrouwbaar en vooral onafhankelijk 
advies geven? Kijk, als je met zulke 
vragen rondloopt, kun je dus prima 
binnenstappen bij één van de Ritel 
winkels. Ritel is al bijna 25 jaar de 
specialist in telecommunicatie. 

Met 22 winkels is Ritel momenteel 
marktleider in Zuidwest Nederland. 
Bij Ritel kunnen zowel particuliere 
als zakelijke klanten terecht voor 
alles op het gebied van telecom en 
accessoires.

DIE ONAFHANKELIJKHEID 
die we zojuist noemden is trouwens 
een enorm voordeel. Het maakt 
niet uit bij welke provider je een 
abonnement hebt, je kunt altijd 
terecht bij Ritel. Deze winkel is 
namelijk verkooppunt van alle 
providers. Je kunt hier terecht 
voor mobiele abonnementen 
van T-Mobile, Tele2, Vodafone,
Telfort, Tele2, KPN, Ben, Telfort,
Lebara en Youfone. Hierbij 
gaat het om zowel nieuwe GSM 
abonnementen als verlengingen, 

uiteraard met behoud van je 
huidige nummer als je dat wilt! 
Veel mensen denken dat je 
direct bij de netwerk provider 
van jouw mobiele abonnement 
het goedkoopste uit bent, maar 
dat is absoluut een misvatting. 
Ritel heeft altijd de beste 
aanbiedingen van Nederland op het 
gebied van mobiele abonnementen 
in combinatie met een mobiele 
telefoon. Loop maar eens binnen 
en ervaar het zelf. Bovendien nemen 
de medewerkers graag de tijd om 
uit te zoeken welk abonnement het 

beste bij jou past. 
Daarbij kijken ze niet alleen naar je 
bel- en internetgedrag, maar ook 
naar de omgeving waar je woont 
en werkt. Welke provider heeft het 
beste bereik? Alles wordt tot in het 
kleinste detail voor je uitgezocht.

ALS JE EENMAAL een abonnement 
en toestel hebt uitgekozen, helpen 
de medewerkers je graag met het 
veilig overzetten van je gegevens 
van je oude naar je nieuwe telefoon. 
Voor klanten van Ritel is deze service 
uiteraard geheel gratis! 

GA VOOR MEER INFORMATIE NAAR WWW.RITEL.NL OF KIJK VOOR 
EEN WINKEL BIJ JOU IN DE BUURT OP WWW.RITEL.NL/WINKELS

Het is vanzelfsprekend dat je 
ook voor de nodige accessoires 
bij Ritel terecht kunt. Denk aan een 
geheugenkaart, headset, powerbank, 
een stylus, screenprotector of 
beschermhoesje, variërend van 
een eenvoudig exemplaar tot een 
exclusief vormgegeven hoesje. 

Bij Ritel vind je altijd wel iets dat 
bij jouw toestel en bij jou past. 
Kom naar een van de 22 winkels 
en ervaar het zelf!

Wil je jouw toestel aanvullen met
accessoires? Bij Ritel vind je 
altijd wel iets dat bij jou past.

De medewerkers van Ritel nemen graag de tijd om uit te zoeken welk abonnement en welk toestel het beste bij jou past.
FOTO: Rachel van Westen


