
 

PERSBERICHT 

Mobiele abonnementen Lebara nu ook 

verkrijgbaar bij Belsimpel 
Amsterdam, 5 april 2019 - Vanaf vandaag zijn de mobiele abonnementen van Lebara ook 

beschikbaar via Belsimpel. Belsimpel wordt hiermee de eerste online retailer van Lebara. Door de 

samenwerking kunnen de klanten van Belsimpel de flexibele mobiele diensten van Lebara 

ontdekken. Die bieden alle controle en transparantie die zij nodig hebben, en met Belsimpel is het 

ook mogelijk een abonnement af te nemen in combinatie met een nieuwe smartphone.  

Lebara biedt van oorsprong geen telefoons aan bij zijn mobiele abonnementen. Door de 

samenwerking tussen Lebara en Belsimpel kunnen klanten nu uit diverse smartphones kiezen bij het 

afsluiten een Lebara-abonnement. Klanten die hiervoor kiezen, kunnen daarmee al snel zo’n 50 tot 

100 euro besparen op het toestel. Daarnaast kunnen klanten ook voor Sim Only-abonnementen van 

Lebara terecht bij Belsimpel.  

Jeroen Elkhuizen, oprichter van Belsimpel, is verheugd met de samenwerking: “De diensten die 

Lebara aanbiedt tegen aantrekkelijke tarieven zijn een verrijking van ons assortiment. De 

samenwerking zal onze klanten weer een stap verder helpen bij het vinden van een abonnement dat 

goed bij hen past.”  

Rob van Velzen, Managing Director Netherlands bij Lebara, is ook blij met de samenwerking: “Door 

deze samenwerking met Belsimpel kunnen onze klanten niet alleen voor een voordelig abonnement 

kiezen, maar dat ook nog combineren met een extra voordelige smartphone uit het uitgebreide 

assortiment van Belsimpel.” 

De mobiele abonnementen van Lebara worden geleverd via het betrouwbare netwerk van KPN en 

zijn in de meeste gevallen maandelijks opzegbaar. Je zit dus nergens aan vast. De abonnementen zijn 

bovendien zonder extra kosten in de hele Europese Unie te gebruiken. 

De abonnementen van Lebara zijn vanaf nu, Sim Only of in combinatie met een toestel, te vinden 

op de website van Belsimpel. 

### 

Over Lebara 

Lebara is dé uitdager op de Nederlandse mobiele telefoniemarkt, die het leven van grenzeloos 

georiënteerde en ondernemende mensen verbetert door hoogwaardige en voordelige mobiele 

diensten te leveren. Klanten waarderen Lebara voor de transparante dienstverlening via het 

betrouwbare KPN-netwerk. Zij zijn altijd verzekerd van de beste Sim Only en Prepaid-deals, en 

kunnen eenvoudig het product kiezen dat het beste bij hen past. De abonnementen van Lebara zijn 

verder maandelijks opzegbaar, waardoor klanten alle controle en flexibiliteit houden om sneller 

verder te komen. 

Over Belsimpel 

Belsimpel is inmiddels meer dan tien jaar actief in Nederland op het gebied van mobiele telefoons en 
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abonnementen, en in die jaren uitgegroeid tot online marktleider. Belsimpel 

is het adres waar je terecht kunt voor al jouw telefoonwensen. Bij Belsimpel heb je keuze uit alle 

telefoons en alle providers. Hierdoor kun je goed vergelijken en vind je altijd iets dat écht bij jou 

past! Bovendien leveren wij uit eigen voorraad, waardoor je bestelling supersnel bij jou thuis 

geleverd kan worden en krijg je altijd de beste prijs.  
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