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Algemene informatie
Bij gebruik van de verzekering betaalt u een klein bedrag wat afhangt van de
betreffende onderdeel en model. De prijzen vindt u hieronder.
De verzekering is geldig op de volgende reparaties:
- Scherm
- Batterij
- Camera
- Selfie Camera
- Camera Glas
- Homebutton
- Trilmotor

Na het afsluiten van de verzekering krijgt u vanaf die dag elke maand of elke 12
maanden een factuur opgestuurd. Deze dient binnen 14 dagen betaalt te
worden. Indien de factuur niet binnen 14 dagen betaald wordt, zijn wij
genoodzaakt om extra kosten in rekening te brengen.
De minimale looptijd is 12 maanden, daarna kunt u maandelijks opzeggen.
Hiervoor gelden de garantievoorwaarde die TRH aanbiedt.
U kunt de verzekering afsluiten via onze site. Wij vragen daar om de volgende
punten:
- Voor- en achternaam
- Adres gegevens
- Telefoonnummer
- Email adres
- Betaling (maandelijks of jaarlijks)
- Merk telefoon
- Model
- Serienummer
- Status op dat moment
Wij verwerken uw aanvraag en wij keuren uw aanvraag goed of wij keuren deze
af. Zodra de aanvraag goedgekeurd is, is de verzekering actief.
Als u verzoek wordt afgekeurd komt uw telefoon merk of model waarschijnlijk niet
in aanmerking. Of heeft uw telefoon in het verleden waterschade opgelopen.
Wij willen u erop wijzen dat uw telefoon na de reparatie niet meer waterdicht is.
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Merken/modellen die in aanmerking komen
Merken
Voorlopig repareren wij nog alleen de iPhone van Apple. Andere toestellen zoals:
iPad of MacBook komen niet in aanmerking.

Modellen
De iPhone modellen vanaf de iPhone 6s en nieuwer komen in aanmerking. Het kan
voorkomen bij de nieuwere modellen dat er (nog) geen onderdelen beschikbaar
zijn, in dat geval is een reparatie helaas nog niet mogelijk. U kunt dit bekijken
daar naar onze site te gaan bij de kosten bij de pagina ‘Reparatie’, staat de prijs
€0,00 is het onderdeel waarschijnlijk nog niet beschikbaar. Als u er zeker van wil,
zijn kunt u ons contacteren.

Schade
Mocht u een iPhone 6s of nieuwer hebben en wordt uw verzoek afgewezen kan
dat komen doordat uw iPhone waterschade heeft gehad. Als er een reparatie
nodig is omdat er onderdelen kapot zijn gegaan door waterschade en het
onderdeel wordt vervangen bestaat er een kans dat het onderdeel weer kapot
gaat door de waterschade. Om die reden kunnen wij geen telefoons accepteren
die waterschade hebben gehad. Als blijkt dat de telefoon bij het openmaken
waterschade heeft, stopt de verzekering en wordt de reparatie volgens de
normale prijs gerepareerd.
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Prijzen
iPhone 6s series

- iPhone 6s
Vaste kosten
- Maandelijks
- Jaarlijks

€1,99
€23,49

Reparatie kosten
- Scherm
- Batterij
- Camera
- Selfie camera
- Camera glas
- Homebutton*
- Oorspeaker
- Trilmotor

€19,99
€9,99
€9,99
€9,99
€4,99
€4,99
€4,99
€4,99

- iPhone 6s Plus
Vast kosten
- Maandelijks
- Jaarlijks

€2,49
€29,49

Reparatie kosten
- Scherm
- Batterij
- Camera
- Selfie camera
- Camera glas
- Homebutton*
- Oorspeaker
- Trilmotor

€19,99
€9,99
€19,99
€9,99
€4,99
€4,99
€4,99
€4,99

*Na de reparatie zal Touch Id niet meer funtioneren en kan anders aanvoelen
**Na de reparatie zal Face Id niet meer funtioneren
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iPhone 7 series

- iPhone 7
Vast kosten
- Maandelijks
- Jaarlijks

€3,49
€41,49

Reparatie kosten
- Scherm
- Batterij
- Camera
- Selfie camera
- Camera glas
- Homebutton*
- Oorspeaker
- Trilmotor

€19,99
€9,99
€29,99
€9,99
€4,99
€9,99
€4,99
€4,99

- iPhone 7 Plus
Vast kosten
- Maandelijks
- Jaarlijks

€4,99
€59,49

Reparatie kosten
- Scherm
- Batterij
- Camera
- Selfie camera
- Camera glas
- Homebutton*
- Oorspeaker
- Trilmotor

€19,99
€9,99
€69,99
€9,99
€4,99
€9,99
€4,99
€9,99

*Na de reparatie zal Touch Id niet meer funtioneren en kan anders aanvoelen
**Na de reparatie zal Face Id niet meer funtioneren
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iPhone SE (1ste generatie) series

- iPhone SE (1ste gen)
Vast kosten
- Maandelijks
- Jaarlijks

€1,99
€23,49

Reparatie kosten
- Scherm
- Batterij
- Camera
- Selfie camera
- Camera glas
- Homebutton*
- Oorspeaker
- Trilmotor

€9,99
€9,99
€9,99
€9,99
€4,99
€4,99
€4,99
€4,99

*Na de reparatie zal Touch Id niet meer funtioneren en kan anders aanvoelen
**Na de reparatie zal Face Id niet meer funtioneren
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iPhone 8 series

- iPhone 8
Vast kosten
- Maandelijks
- Jaarlijks

€3,99
€47,49

Reparatie kosten
- Scherm
- Batterij
- Camera
- Selfie camera
- Camera glas
- Homebutton*
- Oorspeaker
- Trilmotor

€19,99
€9,99
€49,99
€9,99
€4,99
€9,99
€4,99
€9,99

- iPhone 8 Plus
Vast kosten
- Maandelijks
- Jaarlijks

€5,49
€65,49

Reparatie kosten
- Scherm
- Batterij
- Camera
- Selfie camera
- Camera glas
- Homebutton*
- Oorspeaker
- Trilmotor

€19,99
€9,99
€49,99
€19,99
€4,99
€9,99
€4,99
€19,99

*Na de reparatie zal Touch Id niet meer funtioneren en kan anders aanvoelen
**Na de reparatie zal Face Id niet meer funtioneren
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iPhone X series

- iPhone X
Vast kosten
- Maandelijks
- Jaarlijks

€5,49
€65,49

Reparatie kosten
- Scherm
- Batterij
- Camera
- Selfie camera**
- Camera glas
- Homebutton
- Oorspeaker
- Trilmotor

€49,99
€9,99
€49,99
€9,99
€4,99
n.v.t
€4,99
€9,99

*Na de reparatie zal Touch Id niet meer funtioneren en kan anders aanvoelen
**Na de reparatie zal Face Id niet meer funtioneren
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iPhone Xs series

- iPhone Xs
Vast kosten
- Maandelijks
- Jaarlijks

€9,99
€119,49

Reparatie kosten
- Scherm
- Batterij
- Camera
- Selfie camera**
- Camera glas
- Homebutton
- Oorspeaker
- Trilmotor

€49,99
€19,99
€69,99
€59,99
€9,99
n.v.t
€19,99
€9,99

- iPhone Xs Max
Vast kosten
- Maandelijks
- Jaarlijks

€8,75
€209,99

Reparatie kosten
- Scherm
- Batterij
- Camera
- Selfie camera**
- Camera glas
- Homebutton
- Oorspeaker
- Trilmotor

€69,99
€19,99
€69,99
€19,99
€9,99
n.v.t
€9,99
€9,99

*Na de reparatie zal Touch Id niet meer funtioneren en kan anders aanvoelen
**Na de reparatie zal Face Id niet meer funtioneren
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- iPhone Xr
Vast kosten
- Maandelijks
- Jaarlijks

€6,99
€83,49

Reparatie kosten
- Scherm
- Batterij
- Camera
- Selfie camera**
- Camera glas
- Homebutton
- Oorspeaker
- Trilmotor

€39,99
€29,99
€59,99
€19,99
€4,99
n.v.t
€9,99
€9,99

*Na de reparatie zal Touch Id niet meer funtioneren en kan anders aanvoelen
**Na de reparatie zal Face Id niet meer funtioneren
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iPhone 11 series

- iPhone 11 Pro
Vast kosten
- Maandelijks
- Jaarlijks

€11,99
€143,49

Reparatie kosten
- Scherm
- Batterij
- Camera
- Selfie camera**
- Camera glas
- Homebutton
- Oorspeaker
- Trilmotor

€89,99
€49,99
€59,99
€39,99
€9,99
n.v.t
€9,99
€19,99

- iPhone 11 Pro Max
Vast kosten
- Maandelijks
- Jaarlijks

€14,99
€179,49

Reparatie kosten
- Scherm
- Batterij
- Camera
- Selfie camera**
- Camera glas
- Homebutton
- Oorspeaker
- Trilmotor

€159,99
€49,99
€59,99
€49,99
€9,99
n.v.t
€9,99
€9,99

*Na de reparatie zal Touch Id niet meer funtioneren en kan anders aanvoelen
**Na de reparatie zal Face Id niet meer funtioneren
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- iPhone 11
Vast kosten
- Maandelijks
- Jaarlijks

€8,75
€104,49

Reparatie kosten
- Scherm
- Batterij
- Camera
- Selfie camera**
- Camera glas
- Homebutton
- Oorspeaker
- Trilmotor

€49,99
€39,99
€59,99
€29,99
€9,99
n.v.t
€9,99
€9,99

*Na de reparatie zal Touch Id niet meer funtioneren en kan anders aanvoelen
**Na de reparatie zal Face Id niet meer funtioneren
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iPhone SE (2de generatie) series

- iPhone SE (2de gen)
Vast kosten
- Maandelijks
- Jaarlijks

€3,99
€47,49

Reparatie kosten
- Scherm
- Batterij
- Camera
- Selfie camera
- Camera glas
- Homebutton*
- Oorspeaker
- Trilmotor

€19,99
€9,99
€49,99
€9,99
€4,99
€9,99
€4,99
€9,99

*Na de reparatie zal Touch Id niet meer funtioneren en kan anders aanvoelen
**Na de reparatie zal Face Id niet meer funtioneren
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