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Vakantietijd

Het is lente en de zomer staat voor de 

deur. Het grote genieten kan (eindelijk) 

beginnen.  

  

De eerste zonnestralen zorgen ervoor dat 

we zin krijgen om onze vakantie voor te 

bereiden. Dit vraagt om meer dan alleen 

een check of uw paspoort nog geldig is. 

Zeker zo belangrijk is het om de batterij 

van uw device te laten testen. Bij warm 

weer, loopt deze namelijk eerder leeg.  

Voorkom oververhitting 

Oudere accu’s kunnen bovendien door de 

hitte van het klimaat in combinatie met de 

warmte van het opladen zomaar de geest 

geven.  

Kwaliteit batterij 

Kom dus voordat de hitte losbarst langs 

bij een van onze vestigingen en laat de 

status/kwaliteit van uw batterij 

controleren. 

Vervang uw scherm in de maand mei,  

dan krijgt u er met korting een nieuwe batterij bij.

A C T I E  V A N  D E  M A A N D
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Waterschade
Met de zomer in uw bol duikt u ontspannen het 

zwembad in. Paniek: uw mobiel zat nog in uw 

zwembroek. 

Wees voorbereid en weet wat u te doen staat. Net 

als bij een hartstilstand is het zaak snel te 

handelen. Eerste hulp bij waterschade: 

01
Zet vooral uw mobiel niet aan

om te zien of deze het nog

doet. 

02
Haal z.s.m. de simkaart en (als

dat kan) de batterij uit het

toestel en droog de mobiel.

03
Leg uw telefoon in een bak 

met rauwe, ongekookte rijst.

04
Hoe nieuwsgierig u ook bent, 

laat het apparaat uit en 

bezoek een reparateur.

Tip: 

Maak vóór de vakantie 

een back-up van uw 

gegevens. Toestellen zijn 

vervangbaar. Foto's niet.
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Eerlijk advies 
en heldere 
prijzen

Mobile Service Centre is een groeiende 
franchiseformule gespecialiseerd in de 
reparatie van smartphones en tablets van 
alle merken. We maken kennis met Gerard 
van den Heuvel, managing director. 

Gerard is een ondernemer in hart en nieren. 
“Ik ben altijd op zoek naar mogelijkheden,” 
vertelt hij. Hij bracht onder meer een 
internationale franchiseformule in de 
makelaardij van niets naar 100 vestigingen. 
“Ik zag dat de markt in telefoonreparatie 
versnipperd en onprofessioneel is en dook 
in deze wereld. Als snel merkte ik dat ik er 
veel voldoening uithaal als iemand 
tevreden met een gerepareerde telefoon de 
deur uit loopt.” 

Groeien 
Inmiddels heeft Mobile Service Centre 20 
vestigingen. “De ambitie is om de komende 
twee jaar door te groeien naar 50 en 
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uiteindelijk naar 150 vestigingen. In 
België hebben we momenteel vier 
vestigingen. De komende twee jaar 
worden dit er 25 en zullen we 
doorgroeien naar 120 locaties.” 

Klaar terwijl u wacht 
Service staat hoog in het vaandel. Klaar 
terwijl u wacht, met ouderwetse service 
voor smartphone en tablet. Met een 
eerlijk advies en heldere prijzen. Dát is 
wat we zijn!" 

Verbeteringen 
Gerard staat open voor verbeteringen. 
“Bent u ergens niet tevreden over, neem 
dan gerust contact met me op. Ik 
behandel klachten die binnenkomen 
persoonlijk." 

Managing director, Gerard van den Heuvel: 



We horen graag van u! 
WIJ HEBBEN KWALITEIT EN SERVICE HOOG IN HET

VAANDEL STAAN.  

Omdat Mobile Service Centre kwaliteit en

service verleent op alle niveaus en dat wil

blijven doen, hebben we besloten te gaan

werken met een onafhankelijke partij voor

klantreviews, Kiyoh. 

Onafhankelijke reviews 

"Natuurlijk is het geweldig dat we

gemiddeld een 9,3 scoren op klant-

tevredenheid. Maar dat is niet de reden  

dat wij werken met Kiyoh. We willen een

onafhankelijk beeld van onze dienst-

verlening zodat we oprecht van reviews

kunnen leren en ons kunnen verbeteren,”

vertelt Gerard.  

Procedures aanscherpen 

“Zo las ik op Kiyoh terug dat een van onze

vestigingen minder goed te vinden was.

Inmiddels hebben we vlaggen geplaatst.”  
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https://www.kiyoh.nl/mobile_service_centre/
https://www.kiyoh.nl/mobile_service_centre/


Facility managers 
opgelet! 
VOOR BEDRIJVEN VANAF 25 WERKNEMERS IS ALLES RONDOM LEASE AUTO’S VAAK 

TOT IN DE PUNTJES GEREGELD. RIJDT IEMAND EEN LEKKE BAND, DAN STAAT DE ANWB 

ZO VOOR DE DEUR EN MAAKT U WEER MOBIEL.  

Gaat een telefoon stuk, dan is er een heel 

ander scenario. Simpelweg omdat er vaak 

niets geregeld is voor defecte 

smartphones en tablets.  

Schade 

Dit terwijl een bedrijf soms meer schade 

lijdt doordat medewerkers onderweg 

telefonisch niet bereikbaar zijn, geen 

beschikking hebben over de agenda, mail 

of zakelijke contacten, dan dat ze niet 

kunnen autorijden. 

Binnen een half uur gemaakt 

Met 20 vestigingen van Mobile Service 

Centre is er altijd wel een bij u in de 

buurt. In 96% van de gevallen is een 

smartphone of tablet binnen 30 minuten 

gemaakt. 

Lukt dit (om wat voor reden dan 

ook) niet, dan hebben we een 

leentoestel klaarliggen en zetten we 

desgewenst gegevens over.  

Een goed begin is het halve werk 

Dus facility manager, ict-manager of wie 

binnen het bedrijf ook verantwoordelijk 

is voor mobiele telefonie: Kijk welk 

Mobile Service Centre bij u in de buurt 

zit. Een goed begin is het halve werk! 

Ook voor onderhouds- of 

servicecontracten, een storingsdienst of 

weekendservice bent u bij ieder Mobile 

Service Centre van harte welkom. 
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Mobile Sevice Centre belooft: 

Altijd een vestiging in uw buurt
Klaar terwijl u wacht
Kwaliteit en service op alle niveaus
Een eerlijk advies met eerlijke prijzen
Originele (of gelijkwaardige) 
onderdelen
Leentoestel
Tot 12 maanden garantie



Franchisenemers 
gezocht! 
Mobile Service Centre werkt met 

franchisenemers. Inmiddels zijn er 20 

vestigingen en still growing. De landelijke 

dekking maakt Mobile Service Centre 

waardevol. 

Servicegericht persoon 

Bent u een commerciële man of vrouw 

met gevoel voor techniek? Spreekt u ABN 

en bent u een servicegericht persoon met 

minimaal mbo+ niveau? Dan runt u 

binnenkort misschien uw eigen Mobile 

Service Centre. 
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Wat wij bieden: 

Training en certificering voor het 
repareren van smartphones en 
tablets
Helpdesk voor technische vragen 
Commerciële trainingen
Verkoop van refurbished telefoons 
Klanten via ons landelijke informatie 
nummer, website en overige 
marketing
Ondersteuning bij inkoop van 
onderdelen
Binnen 30 dagen operationeel 
9+ bij Kiyoh, onafhankelijke 
klantbeoordeling

Spreekt dit u aan? Neem dan contact op 
met Felix de Wit via 
franchise@mobileservicecentre.eu 

https://www.mobileservicecentre.eu/contact/
https://www.mobileservicecentre.eu/contact/


S E R V I C E  C E N T R E ' S


