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Belsimpel breidt verkoop Fairphone 2 uit naar 7
winkels door heel Nederland
Amsterdam, the Netherlands, 30.04.2018 - Fairphone en Belsimpel kondigen vandaag aan
dat de Fairphone 2 vanaf 1 Mei 2018 beschikbaar zal zijn in zeven Belsimpel winkels door heel
Nederland. De Fairphone 2 was al eerder in Belsimpel's webshop beschikbaar, maar zal nu ook
in winkels beschikbaar zijn in Amsterdam, Den Haag, Groningen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en
Zwolle. De Fairphone 2 kan met en zonder abonnement gekocht worden.
Uitbreiden van een succesvolle samenwerking
Fairphone en Belsimpel zijn begonnen met samenwerken in 2017, toen de Fairphone 2 gekocht
kon worden op Belsimpel's webshop. Na dit succes breidt Belsimpel het aanbod uit en wordt de
Fairphone 2 nu ook in zeven winkels in Nederland verkocht. Jeroen Elkhuizen, CEO van
Belsimpel: "Wij geloven in het product en in Fairphone's missie, daarom bieden wij nu ook de
Fairphone 2 aan in geselecteerde winkels in heel Nederland". De Fairphone 2 blijft ook
beschikbaar op Belsimpel's webshop.
De stap om ook de Fairphone 2 te verkopen in Belsimpel winkels maakt deel uit van
Fairphone's strategie om zich te versterken en samen te werken met meerdere bedrijven en
winkels in heel Europa. Zo komt de Fairphone 2 in meerdere lokale winkels en dichterbij de
gebruikers. Bas van Abel, CEO en oprichter van Fairphone: "Als de telefoon ook in de winkel
verkrijgbaar is kunnen de mensen het product zien voor de aankoop. Zo kunnen ze de telefoon

in handen nemen en het zelf ervaren. Dit helpt ons om duurzaamheid naar de reguliere markt te
brengen".
--------------------------------Bericht voor de Editor
Over Belsimpel
Belsimpel is in 2008 opgericht door de studente Jeroen & Jeroen. Hun doel was om klanten een
overzicht te bieden in de gecompliceerde wereld van smartphones en telefoon abonnementen.
En dat is gelukt! Bij belsimpel vindt u een compleet overzicht van mobiele telefoons,
abonnement plannen van Nederlandse providers en accessoires. Met onze 'Keuzenhulp' en met
de hulp van The Belsimpel Method™ zorgen we ervoor dat het vinden van een nieuw telefoon
abonnement in combinatie met een nieuwe smartphone eenvoudiger wordt!
Over Fairphone
Fairphone is een sociale onderneming die een beweging is begonnen voor eerlijkere
elektronica. Door een telefoon te maken, openen we de supply chain en creëren we nieuwe
relaties tussen mensen en hun producten. We maken een positief impact in de waardeketen in
de mijnbouw, het ontwerp, de productie en het levenscyclus terwijl we de markt uitbreiden voor
producten die ethische waarden eerst stellen. Samen met onze community veranderen we de
manier waarop producten worden gemaakt. www.fairphone.com
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