
 

 

Persbericht  
Voor onmiddelijke publicatie: 13 juli 2016 

Fairphone 2 is nu verkrijgbaar bij Mobiel.nl 

‘s Werelds eerste modulaire smartphone is nu verkrijgbaar met alle 
abonnementen van de grootste Nederlandse telecomproviders 
  

Amsterdam, Nederland, 13 Juli 2016 – Fairphone, de maatschappelijke onderneming gevestigd in 
Amsterdam, is verheugd om aan te kondigen dat de modulaire Fairphone 2 nu beschikbaar is via 
Mobiel.nl. Dit is de grootste, individuele verkoper van smartphones en abonnementen in Nederland. 
Dankzij de nieuwe commerciële samenwerking kunnen consumenten nu de Fairphone 2 in combinatie 
met een abonnement van de grote telecomproviders aanschaffen. 
  
Een makkelijk te repareren smartphone met een lange levensduur, nu met elk gewenst abonnement te 
verkrijgen 
Fairphone is in 2013 begonnen met het produceren van smartphones met als doel een eerlijke 
waardeketen en het aanbrengen van verbetering, stap voor stap. Het nieuwste model, de Fairphone 2, 
combineert een baanbrekend design met haar sociale missie. Bovendien is het de eerste modulaire 
smartphone op de markt. Fairphone gebruikt deze modulariteit om eigenaren in staat te stellen de meest 
defecte onderdelen zelf te repareren, met als doel om de levensduur zo lang mogelijk te maken. 
  
Tot op heden heeft Fairphone meer dan 40.000 Fairphone 2’s verkocht aan consumenten in heel Europa. 
Veel van deze eigenaren hebben maanden van tevoren betaald om gezamenlijk bij te dragen aan een 
eerlijke productie en ondersteuning. Naast het dekken van de kosten voor de telefoon zelf, steunt 
Fairphone ook veel goede doelen in de waardeketen. Zo wordt bewust gekozen voor conflict-vrije en 
‘fairtrade’-mineralen en helpt Fairphone bij het verbeteren van arbeidsomstandigheden in de fabrieken 
alsmede het recyclen van oude telefoons in Afrika. 
  
Kort geleden kon de Fairphone 2 alleen rechtstreeks via Fairphone worden gekocht (als los toestel) of via 
KPN. Als gevolg van de nieuwe samenwerking met Mobiel.nl kunnen Nederlandse consumenten de 
telefoon eindelijk aanschaffen met een abonnement naar keuze van providers als T-Mobile, Vodafone, 
KPN, Telfort, hollandsnieuwe, Ben en Simyo. De modulaire smartphone kan zo gemakkelijker en door een 
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breder publiek worden aangeschaft, met een passend abonnement. Zakelijke klanten kunnen de 
Fairphone 2 verkrijgen via www.gsmwijzerzakelijk.nl (een partner website van Mobiel.nl), naast de opties 
BTCteleconsult en de Fairphone-webshop. De samenwerking tussen Mobiel.nl en Fairphone is mede tot 
stand gekomen dankzij ITZMORE. 
 
Mobiel.nl & partner ITZMORE willen bijdragen aan de eerlijke missie van Fairphone 
Fairphone werkt graag met gelijkgezinde organisaties die de missie van Fairphone, eerlijkere 
smartphones, een warm hart toedragen. Mobiel.nl blijkt daarin een ideale partner. Volgens Wouter Jansen 
van Mobiel.nl: 
  
"Door samen te werken met Fairphone, zijn we in staat om een eerlijke smartphone aan te bieden aan onze 
(milieubewuste) klanten. Bovendien zijn we ook de eerste winkel die de modulaire Fairphone 2 in 
combinatie kunnen aanbieden met een contract van alle Nederlandse telecomproviders. We zijn zodanig 
geïnspireerd door de telefoon en de missie van Fairphone, dat Mobiel.nl een donatie van € 2,50 voor elke 
verkochte Fairphone 2 zal doen, ten goede aan de sociale en groene innovatieprojecten die Fairphone reeds 
zelf ondersteund." 
 
De Fairphone 2 is nu verkrijgbaar via de klantvriendelijke webshop van Mobiel.nl, via 
https://www.mobiel.nl/fairphone-2. Om meer te weten te komen over Fairphone’s missie, vervangbare 
modules of hoe de Fairphone 2 te repareren is, bezoek Fairphone.com. 
 
Noot aan de redactie 
  
Over Fairphone 
Fairphone is een maatschappelijk betrokken onderneming die krachten wil mobiliseren voor eerlijke 
elektronica. Wij maken niet alleen telefoons om ze te verkopen, maar ook om de toeleveringsketen te 
ontsluiten en nieuwe relaties tussen mensen en hun producten tot stand te brengen. Wij creëren een 
positieve impuls in de hele waardeketen – van mijnbouw en ontwerp tot productie en levensduur – en 
verbreden de markt voor producten waarin ethiek een hoofdrol speelt. Samen met al onze stakeholders 
werken we aan nieuwe manieren om producten te maken. 
  
Over Mobiel.nl 
Mobiel.nl (voorheen Studentmobiel.nl) is sinds 2000 actief met de verkoop van GSM abonnementen en 
telefoons via internet. Wij zijn officieel verkooppunt van alle Nederlandse mobiele netwerken (T-Mobile, 
hollandsnieuwe, KPN, Tele2, Simyo, Telfort, Vodafone en Ben) en staan voor scherpe prijzen, uitstekende 
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service en een heldere, eenvoudige website. Iedereen van 18 jaar en ouder is van harte welkom om van 
onze aanbiedingen gebruik te maken. 
Aanvullende informatie 
Fairphone foto’s: fairphone.com/press 
Fairphone video’s: https://www.youtube.com/user/Fairphone 
 
Neem voor aanvullende informatie en verzoeken om interviews contact op met: 
  
Fairphone 
Fabian Hühne 
Email: fabian@fairphone.com  
Tel: +31 20 788 44 02; +31 (0)6 21 26 28 15 
 
Mobiel.nl 
Wouter Jansen 
E-mail: w.jansen@websend.nl  
Tel: +31 70 3229712 
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