
Vandaar onze naamwisseling in een naam die veel 

meer zal spreken:

Telecom Care Limburg
Als kleine onderneming zijn wij makkelijker 

bereikbaar voor het MKB. Tevens zijn onze 

oplossingen kostenbesparend en betaalbaarder.

Heeft u wel eens kritisch gekeken naar uw kosten van 

uw vast en mobiele telefoonverkeer? 9 van de 10 keer 

is hierop een besparing mogelijk! Ook MKB klanten 

met vaste telefonie en/of 2 of 3 mobiele aansluitingen 

kunnen al voor besparing in aanmerking komen. 

Wij maken voor u een vrijblijvende analyse van uw 

telefoniefacturen. Omdat wij een onafhankelijke 

aanbieder zijn en met diverse providers samenwerken, 

kunnen wij u een objectief advies geven.

Maar ook na het adviseren gaat onze taak verder.

Wij weten dat telecommunicatie nodig is om uw 

corebusiness te regelen. Als Telecom Care Limburg 

nemen we graag uw zorgen uit handen en zijn 

uw aanspreekpunt. Graag lossen wij uw vragen en/

of problemen op, van storing tot vragen omtrent 

factuur. Van verhuizing tot naamswijzigingen, noemt 

u maar op.

Wij zijn iedere dag actief in Limburg en bij een 

melding van u, komen wij bij u leentoestellen brengen 

en zorgen dat reparaties/nieuwe hardware snel en 

vakkundig geleverd en geïnstalleerd worden.

Ons motto is:
Onze service moet u gewoon een keer ervaren en is 

door niemand te evenaren.

Hopende u snel persoonlijk te mogen begroeten!

Telecom Care Limburg 
is een nieuwe naam 

voor de organisatie die 
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