
Mobieltje

Een mobiele telefoon is een mooi apparaat. Vanaf welke plaats dan ook, kun je praten met iemand 
anders met een (mobiele) telefoon. De essentie is dus dat je ermee kunt bellen. Simpel toch? Dat 
dacht ik althans toen ik aan een nieuw toestel toe was. Voor simpele dingen leek winkelen op het 
internet mij een prima uitkomst. Vergelijken, bestellen en aan de slag ermee. 

U begrijpt dat telefoons uitzoeken niet mijn dagelijkse bezigheid is. De laatste keer was al weer 4 jaar 
geleden. Al snel zat ik op de site van GSMakkelijk (inderdaad, simpel dus!). Eenmaal aan het 
vergelijken, bleek het toch nogal complexer. Welk toestel is nu precies het juiste voor mij? Niet alleen 
zijn er denk ik duizenden uitvoeringen met een veelvoud aan mogelijkheden (bleu tooth, camera en zo 
ja met hoeveel pixels en allerlei afkortingen waarvan ik het bestaan niet kende), maar ook het aantal 
abonnementsmogelijkheden is niet te tellen. Voor ik het wist was ik dan ook verdwaald in het woud 
aan mogelijkheden. En het simpel bestellen van een telefoontje ging me al veel te veel tijd kosten.

Ik had behoefte aan ondersteuning. Dus GSMakkelijk gebeld. Wachten, nog eens wachten tot ik 
uiteindelijk iemand aan de lijn kreeg. De ondersteuning was niet helemaal wat ik ervan had verwacht, 
maar even later heb ik toch online mijn bestelling geplaatst. Ik wilde er maar eens vanaf zijn. Over de 
levering zal ik niet te veel uitweiden, maar dat heeft veel frustratie opgeleverd. Ik heb er inmiddels een 
GSMoeilijk gevoel en niet de beste telefoon aan overgehouden. Volgende keer ga ik weer naar de 
echte winkel.

Voor mij is een mobieltje een aanzienlijk ingewikkelder verhaal dan een hypotheek. Maar voor de 
meeste mensen zal dit anders liggen. Ik bezoek soms een site waar online een hypotheek kan worden 
aangevraagd. Daar kom ik, als ter zake deskundige eigenlijk nauwelijks doorheen geworsteld. Maar 
voor je het weet heb je wel een offerte op de mat. Ik heb dan ook waardering voor mensen, die met 
beperkte hypotheekkennis, langs deze weg de beste hypotheek kunnen regelen. Of zouden die, net 
als ik met mijn mobieltje, het ook op enig moment beu zijn om verder te zoeken. Om genoegen te 
nemen met wat op dat moment het beste lijkt? En achteraf denken: “Was ik toch maar naar de echte 
winkel gegaan”.
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