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Wat leest u in 
deze infowijzer?

Sommige momenten wil je het liefst zo snel mogelijk vergeten. 

Bijvoorbeeld het moment dat u uw telefoon uit uw handen laat vallen, of 

nog erger: in het water! 

Onze reparatiedienst herstelt jaarlijks talloze telefoons, tablets en laptops 

voor onze zakelijke klanten. Apple, Samsung of een ander merk: onze 

experts kennen alle ins & outs. In dit document delen ze hun tips over 

eerste hulp bij telefoonschade. Wat uw opties zijn voor reparatie – en 

wat daarvan de voor- en nadelen zijn. En, het belangrijkste: hoe u kunt 

voorkomen dat uw telefoon schade oploopt.

Is een reparatie ondanks alles toch onvermijdelijk? Dan is het goed om 

te weten dat uw reparatie bij Zeeuws Zakelijk in 95% van de gevallen 

dezelfde dag al uitgevoerd kan worden. Lukt dat onverhoopt niet, dan 

krijgt u van ons een leentoestel mee. U krijgt bovendien drie maanden 

garantie op de reparatie. Zo bent u snel weer mobiel bereikbaar. 

Overal en altied.

 Preventietips voor telefoonschade 

 Even opgeven aan de verzekering!

 EHBO

 Telefoon kapot

 Kies voor betrouwbare telefoonreparatie
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Bij Zeeuws Zakelijk snappen wij dat reparatie een noodzakelijk 

kwaad is. Beter voorkomen dan genezen. Daarom proberen wij 

er zoveel mogelijk vooraf aan te doen om uw telefoon te 

beschermen. Wanneer Zeeuws Zakelijk u een mobiele 

telefoon levert, voorzien wij het scherm daarom 

standaard van een glass screenprotector en een 

beschermcase.

 

Hoesjes en protectors 
Heeft u uw telefoon ergens anders aangeschaft? 

Dan raden wij zeker ook aan om een screenpro-

tector én een hoesje te gebruiken. Liefst een 

bookcase, maar als u toch liever een backcover 

gebruikt, kies er dan één met een harde achterkant 

en randen die een eindje doorlopen op het scherm. 

Bescherm uw telefoon
Telefoons zijn kwetsbare apparaten, zeker het 

beeldscherm. Bewaar uw sleutels dus niet in 

hetzelfde vak van uw tas als uw telefoon (en 

doe ze zeker niet bij elkaar in een broekzak!). 

Daarnaast zijn extreme temperaturen niet goed 

voor de elektronica (met name de accu). Houd de 

telefoon dus uit de buurt van de brandende zon, 

snijdende kou én natuurlijk weg van vocht.

Preventietips 
voor telefoonschade
VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN

INFOWIJZER
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Binnen een half uur een nieuw toestel:  
kom daar eens om bij de grotere leveranciers!
Ronald Wielemaker - Algemeen directeur van Wielemaker

“Ik heb zelf een keer mijn iPhone laten vallen en binnen een half uur had 

ik een nieuw toestel op mijn bureau liggen. Kom daar eens om bij een 

groter bedrijf!”

LEES REVIEW

Even opgeven 
aan de verzekering
OF TOCH NIET?

Verzekeringsdekking
Schade aan de telefoon? Geen probleem, de 

verzekering betaalt wel, denken veel mensen. Helaas 

is dat lang niet altijd het geval. Zeker niet wanneer 

de schade in uw eigen huis of bedrijf is ontstaan. 

Want steeds minder inboedel-, bedrijfs- of elektro-

nicaverzekeringen dekken schaden aan de mobiele 

telefoon. Valt uw mobiel in de Middellandse Zee of 

wordt hij door een dubbeldekker in Londen overreden, 

dan is uw kans groter dat u een vergoeding krijgt: 

in de meeste reisverzekeringen is de mobiele 

telefoon namelijk wél gedekt. Maar zowel bij de 

inboedel- als bij de reisverzekering betaalt u 

vaak wel een eigen risico. Dit is per verzekeraar 

verschillend. Ga dus altijd even de voorwaarden na. 

En zo’n speciale 
telefoonverzekering?
Veel telefoonwinkels vragen klanten standaard of ze 

een telefoonverzekering willen bij het aanschaffen 

van een nieuwe mobiel of het afsluiten van een 

nieuw abonnement. Bij Zeeuws Zakelijk doen 

we dat niet. De reden daarvoor is even logisch 

als simpel: evenals bij veel inboedel- en reisver-

zekeringen geldt er een vrij hoog eigen risico. 

Bovendien zijn de aanvullende voorwaarden van de 

telefoonverzekeraars niet aantrekkelijk. Een telefoon-

verzekering loont dus zelden de moeite, in de meeste 

gevallen kost dit meer geld dan het oplevert.
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U heeft een stevig hoesje. U heeft een screenprotector. 

En u gaat voorzichtig met uw telefoon om. Dan nog zit 

een ongeluk in een klein hoekje. Met deze tips redt u wat 

er te redden valt, voordat u met uw toestel naar de 

reparatiedienst van Zeeuws Zakelijk gaat voor een 

structurele oplossing.

EHBO
TIPS & TRICKS

Barst in het scherm
Steeds meer mensen lopen rond met een gebarsten 

scherm van hun smartphone of tablet. Toch is het 

niet verstandig om daarmee te blijven rondlopen. Het 

touchscreen kan na verloop van tijd minder goed gaan 

reageren of – nog erger – een eigen leven gaan leiden. 

Resultaat? 10 keer de verkeerde toegangscode en een 

geblokkeerde telefoon. De gegevens zijn daarna in 

veel gevallen kwijt. Zorg daarom altijd voor een goede 

backup. Bovendien maken barsten en scheuren de 

interne hardware kwetsbaar. Wacht niet te lang en laat 

je adviseren door de reparateurs van Zeeuws Zakelijk. 

Waterschade
Plons! Daar ligt de telefoon. In de Oosterschelde. 

Of in het afwaswater. Eigenlijk moet u dan zo 

snel mogelijk naar Zeeuws Zakelijk. Maar met 

dit stappenplan redt u wat er te redden valt. 

1   Zet het toestel uit en leg het 

zeker niet aan de lader.

2   Niet föhnen en ook niet in een bakje rijst leggen! 

3   Ga meteen naar het reparatiepunt van Zeeuws 

Zakelijk. Is het weekend, zijn wij gesloten en werkt 

de telefoon nog? Download dan de app ‘Sonic’ die 

de telefoon laat trillen op een frequentie die water 

uit het toestel laat trillen. Zet daarna de telefoon uit 

en ga wanneer mogelijk langs bij Zeeuws Zakelijk 

om de schade zoveel mogelijk te beperken. 

Verleng de levensduur van 
de batterij
Naarmate een batterij ouder wordt, gaat hij steeds 

sneller leeg. Met deze vijf tips verlengt u de levensduur 

van de batterij en gaat uw telefoon langer mee. 

  Sluit apps die u niet gebruikt. 

  Laat e-mail om de vijf minuten  

synchroniseren, in plaats van continu.

  Zet bluetooth uit als het niet wordt gebruikt. 

  Gebruik de energiebesparende modus 

van de telefoon of tablet.

  Zet locatievoorzieningen voor 

niet-belangrijke apps uit. 

Helpt dat allemaal niet? Dan kunnen wij uw batterij 

voor u vervangen. Bel ons voor een afspraak en 

we vervangen uw batterij terwijl u wacht.
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Is uw telefoon kapot? En hebben de EHBO-tips 

niet geholpen? Gelukkig hoeft dat nog niet 

meteen te betekenen dat u afscheid moet nemen 

van uw telefoon. Vaak is reparatie mogelijk. 

Wat zijn dan uw opties? En wat zijn de voor- en 

nadelen van elke optie?

Optie | Zelf repareren
Heeft u twee rechterhanden? Op internet zijn tutorials te vinden om zelf het scherm 

of de batterij te vervangen. Durft u het aan? Bestel dan originele onderdelen, 

zorg voor een brandschone, antistatische werkomgeving en leg in een bakje alle 

onderdelen op volgorde. Zelf sleutelen heeft echter voor én -nadelen. 

  Goedkoop.

  Leuk om te doen, als u technisch bent aangelegd. 

  Geen garantie.

  Speciaal gereedschap en specialistische kennis zijn vereist.

  Het kan gevaarlijke situaties veroorzaken, bijvoorbeeld bij accureparatie.

Optie |  De telefoonreparateur  
om de hoek

  Uw telefoon wordt gerepareerd voor weinig geld. 

  Goedkoop blijkt vaak duurkoop: er worden meestal kopie-kwaliteit onderdelen gebruikt. 

  Garantie? Jazeker! Tot aan de deur.

Telefoon kapot
En nu?
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Optie |  Het grote, reparatiebedrijf

  Originele onderdelen.

  Goede garantie.

  Directe communicatie met leveranciers van de smartphone, laptop of tablet.

 Duur.

 Vaak slechte communicatie over de status van uw reparatie.

 Lange wachttijden.

Optie |  Reparatie door Zeeuws Zakelijk

  We zijn altijd in de buurt. 

  We kennen onze klanten.

  Altijd drie maanden garantie op reparaties.

  Korte doorlooptijden (veruit de meeste reparaties klaar terwijl u wacht).

  Marktconforme prijzen.

Telefoon kapot
En nu?

1   Scherm

2   Accu

3   Speaker/microfoon

4   Laadconnector

5   Waterschade

Meest voorkomende schades
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Alle devices, alle diensten
Onze reparatieservice beperkt zich trouwens niet tot telefoons alleen. Ook laptops en 

tablets kunnen we voor u repareren. Daarnaast kunt u bij Zeeuws Zakelijk terecht voor het 

afsluiten van (mobiele en vaste) telefoon- en internetabonnementen, zakelijke wifi, IT-beheer 

en -onderhoud. Alles om uw onderneming up & running te houden. Overal en altied. 

Kies voor betrouwbare
telefoonreparatie
DOOR DE EXPERTS VAN ZEEUWS ZAKELIJK

Een kapotte telefoon is niet het einde van de wereld. Maar 

het is wel heel vervelend. Want u wilt dat uw medewerkers 

én u zelf optimaal bereikbaar zijn. Kies daarom voor de 

snelle en betrouwbare telefoonreparatie van Zeeuws 

Zakelijk. In de meeste gevallen kunnen we de telefoon nog 

dezelfde dag repareren en als dat niet lukt, krijgt u een 

leentoestel van ons mee. Gaat het om meerdere 

telefoons op uw bedrijf? Dan bieden we de 

mogelijkheid van haal- en brengservice.

Bovendien krijgt u op elke reparatie drie 

maanden garantie.

Zeeuws Zakelijk

Grintweg 32

4401 NE  Yerseke

0113 - 57 90 30 www.zeeuwszakelijk.nl
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