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Gaat een smartphone, laptop of tablet kapot, dan hebben fabrikanten als apple en samsunG  

het liefst dat de consument een nieuw exemplaar koopt. Vaak is zo’n apparaat echter noG  prima 

te repareren. repod uit almere heeft zich hierin Gespecialiseerd – met succes, want het bedrijf 

herstelt nu daGelijks honderden GadGets Voor Grote Verzekeraars.

REPOD REPAREERT APPARATEN VOOR VERZEKERAARS

Gadgetredders

zoals het moederbord, onherstelbaar bescha-
digd is, bijvoorbeeld door waterschade. Een 
gadget kan ook economisch total loss zijn: de 
kosten voor de reparatie overstijgen dan de 
aanschafwaarde van een nieuw exemplaar.’

ZANDBAK
De gelikte gadgets van Apple zijn welis-

waar lastig te repareren, maar de echt handige 
jongens doen het natuurlijk toch. Al in 2004 
begint een goede vriend van Van den Beld 
met het repareren van de iPods van familie en 
bekenden. Van den Beld neemt dit eenmans-
bedrijfje in 2009 over en start rePod. In het 
begin zijn het vooral de producten van Apple 
die hij herstelt.

In een doorsneekantoor- 
ruimte op een industrieterrein in Almere 
staan doorzichtige plastic kratten met honder-
den beschadigde iPads, iPhones en andere 
populaire gadgets opgestapeld tegen de muur. 
Zelfs op de directiebureaus liggen apparaten. 
Door de aanpalende werkplaats wandelt een 
hondje. ‘Dat is onze iTeckel’, grapt Theo van 
den Beld, technisch directeur van rePod, een 
bedrijf dat gadgets herstelt voor grote verzeke-
raars.

RePod maakt een sterke groei door dankzij 
de grote populariteit van smartphones en ta-
blets. Door ongelukjes en onhandigheid ra-
ken regelmatig apparaten beschadigd. Daarbij 
komt de keerzijde van het strakke design naar 
voren: het maakt de gadgets vaak lastig te re-
pareren. Neem de iPod Classic van uw ver-
slaggever, een draagbare muziekspeler met 
een harde schijf van 80 GB, een kleuren-
schermpje en karakteristieke draaiknop. De 
muziekspeler is vier jaar oud, functioneert 

prima, maar 
door inten-
sief gebruik 
is de accu 
versleten (zie 
kader ‘Opera-
tie iPod’). Die 
is eenvoudig 

te vervangen, maar aan de buitenkant is geen 
schroefje te zien. Dat is typisch Apple: een 
glad ontwerp waarbij zo veel mogelijk alle 
constructieve onderdeeltjes zijn weggewerkt, 
waardoor een reparatie vakkundig onmogelijk 
is gemaakt. De elektronicagigant lijkt het met 
opzet te doen: gaat er één klein onderdeeltje 
kapot, dan is de klant aangewezen op ofwel 
een erkende Apple-reparateur ofwel het aan-
schaffen van een nieuw apparaat. Het kost 
hoe dan ook geld, want een alternatief is er 
niet.

Maar daar denken ze in Almere echt heel an-
ders over. Hier zitten zestien handige jongens 
dag in, dag uit te sleutelen en te solderen aan 
iPhones, iPods, iPads, MacBooks en alle ver-
gelijkbare apparaten van Apple-concurrenten 
als Samsung en Research In Motion (produ-
cent van de Blackberry). De meeste schade is 
namelijk prima te verhelpen. Gebarsten 
schermpjes, versleten accu’s, defecte chips en 
niet werkende audio-ingangen; de medewer-
kers van rePod schrikken er allang niet meer 
van. Zolang het economisch nog rendabel is, 
fiksen de techneuten de gadgets. ‘Alleen als 
het ding total loss is, laten we het erbij zitten’, 
vertelt commercieel directeur Patrick Giling. 
‘Dat is het geval als een cruciaal onderdeel, 

Binnen een jaar tijd is de klantenkring van re-
Pod compleet veranderd. Werden in de eerste 
jaren vooral particulieren bediend, nu vormen 
grote verzekeraars 99 % van de clientèle. Die 
belangstelling is ergens wel logisch. Heeft een 
smartphone schade, dan levert een reparatie 
een afbreukrisico op voor de goede naam van 
een fabrikant, dus die wil het ding het liefst 
vervangen. Maar verzekeraars zitten er heel 
anders in: die willen hun klanten tevreden-
stellen tegen zo laag mogelijke kosten. Ze 
hebben ontdekt dat rePod snel en betrouw-
baar repareert.

En er is nog een onverwacht sellingpoint: 
rePod helpt de verzekeringsmaatschappijen 
bij het signaleren van mogelijke fraudegeval-
len. Dat laatste verdient enige uitleg. Om te 
beginnen is het de afgelopen jaren bij verze-
keraars mogelijk geworden om de aloude in-
boedelverzekering uit te breiden voor elektro-

kistje met apparaten mee naar huis. Dan 
sms’ten we elkaar om drie uur ’s nachts hoe-
veel de ander er klaar had’, herinnert Van den 
Beld zich glimlachend. ‘In het begin draaiden 
we achttien uur per dag. Patricks vrouw was 
daar al aan gewend, maar ik had af en toe wel 
wat uit te leggen.’

De doorbraak kwam begin 2011: voor het 
eerst huurde een verzekeraar rePod in voor 
het herstellen van de defecte apparaten van 
klanten. Nu, nog maar een jaar later, heeft re-
Pod 21 mensen in dienst: 16 monteurs en 5 
medewerkers voor de logistieke afhandeling. 
Op de vraag hoe de groeicurve van het bedrijf 
eruitziet, steekt Giling zijn onderarm recht in 
de lucht. ‘Volgend jaar hebben we twee keer 
zoveel mensen in dienst.’ In oktober verhuist 
rePod naar een nieuwe, vijf keer zo grote loca-
tie. Van een crisissfeer is in Almere niets te 
merken. ‘De private investeerders staan bij 
ons in de rij met de vraag of we niets nodig 
hebben.’

Elke succesvolle onderneming heeft over de 
ontstaansgeschiedenis zo zijn eigen sterke 
verhaal. Bij rePod speelt dat zich af op het 
schoolplein. Tijdens een barbecue van de 
school van hun kinderen in 2010 belanden 
Van den Beld en Giling, die op dat moment 
iPads verhuurt aan ziekenhuizen, samen op 
de rand van de zandbak. Het klikt tussen de 
twee en ze spreken af dat Van den Beld het 
onderhoud van Gilings tablets gaat verzorgen. 
Al snel komen ze erachter dat er voor het her-
stellen van elektronische gadgets een interes-
sante markt is, die dan nog nauwelijks wordt 
bediend.

De taakverdeling is meteen duidelijk: Van 
den Beld heeft de technische leiding en de 
commerciële verantwoordelijkheid ligt bij Gi-
ling. Toch moet ook Giling in het allereerste 
begin zelf met de kapotte apparaten aan de 
slag. ‘Destijds zaten we de hele dag samen in 
een kleine werkplaats te sleutelen. En zat de 
werkdag erop, dan namen we ieder nog een 

‘Volgend jaar hebben 
we twee keer zoveel 

mensen in dienst’
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Bij rePod in Almere sleutelen dag in, dag uit zestien  
handige jongens aan kapotte gadgets.

De schade loopt uiteen van 
gebarsten schermpjes en 
versleten accu’s tot  defecte 
chips en niet werkende au-
dio-ingangen.
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sleutelstudent, omdat het voor de apparaten 
van Apple, Samsung en Research In Motion 
originele onderdelen inkoopt. ‘Natuurlijk kan 
het veel goedkoper als je genoegen neemt met 
onderdelen van B-merken. Maar in onze 
zoektocht naar leveranciers zijn we ze tegen-
gekomen hoor, de Chinese cowboys. Je 
schrikt je soms lam als je ziet hoe hun print-
platen houtje-touwtje aan elkaar hangen.’ 
Kwaliteit en China gaan vaak niet samen, stelt 
Giling. ‘Wij bestellen wekelijks in China en 
wekelijks ontvangen we allerlei rommel.’ Zo 
had rePod een bestelling geplaatst bij een Chi-
nese leverancier, die na wat gedoe over de 
aanvankelijk inferieure kwaliteit akkoord was. 
‘De volgende keer dat we daar een bestelling 
doen zonder daarbij heel specifiek de strenge 
kwaliteitseisen te vermelden, krijgen we ge-
woon weer dezelfde bagger. Ze proberen het 
steeds opnieuw.’ Het bleek nogal een opgave 
om goede leveranciers te vinden voor compo-
nenten van constante kwaliteit. Gilings wijst: 
‘Er ligt daar in de hoek een stapel gloednieu-
we moederborden uit China, maar die werken 
geen van alle. Toch zit overal keurig een stic-
kertje op met CE-keurmerk en ‘quality con-
trol’. Dat lijkt soms het enige wat Chinezen 
doen: die stickers plakken.’ Van den Beld: 
‘Het is een proces van jaren geweest om de 
goede bedrijven ertussenuit te vissen.’ Fox-
conn, een leverancier van Apple waar rePod 
veel componenten bestelt, voldoet bijvoor-
beeld. ‘Dat bedrijf zit weliswaar in China, 
maar heeft door Apple superstrenge richtlij-
nen opgelegd gekregen.’ 
www.ipodreparatie.nl

nicaproducten. Die dekt dan bijvoorbeeld ook 
schade door het uit de handen laten vallen 
van de eigen iPad of laptop. Een consument 
wie dat overkomt, meldt het bij zijn verzeke-
raar. Als die samenwerkt met rePod, dan 
wordt de iPad opgestuurd naar de werkplaats 
in Almere. Een medewerker beoordeelt of de 
schade overeenkomt met de gedane melding. 

Giling: ‘Als 
iemand be-
weert dat het 
apparaat 
hem uit de 
handen is ge-
glipt en de 
iPad komt 

hier helemaal dubbelgevouwen binnen, dan 
klopt er misschien iets niet en maken wij een 
melding van mogelijke fraude. Wij maken 
voor de verzekeraar die inschatting. Vervol-
gens gaat het fraudeteam van de verzekeraar, 
vaak bestaande uit oud-rechercheurs, aan de 
slag.’

De hoeveelheid schademeldingen die bin-
nenkomt, is seizoensgebonden. Na de zomer-
vakantie en na de wintersport, wanneer de 
elektronica wordt meegenomen op reis, ko-
men er veel meer kapotte apparaten binnen. 
Er is echter nog een, ietwat onverwachte, cy-

clus te ontdekken. Van den Beld: ‘Wij zien 
een duidelijke piek aan schadegevallen wan-
neer een fabrikant met een nieuw apparaat 
komt. Toen de iPad 3 was aangekondigd, lie-
ten mensen ineens massaal hun oude iPad 2 
uit hun handen vallen.’ De twee directeuren 
zijn behoorlijk geschrokken van het gedrag 
van de Nederlandse consument. Van den 
Beld: ‘Wat mij zo tegenvalt, is dat er in Neder-
land helemaal geen gemeenschapszin is. 
Mensen zijn puur uit op persoonlijk gewin, 
terwijl iedereen tegelijkertijd moppert op de 
steeds stijgende premies. Iedereen betaalt er-
aan mee.’

Bij rePod hebben ze alle verschillende ma-
nieren langs zien komen waarop de consu-
ment een verzekeringsmaatschappij kan fles-
sen. Zo werd een en dezelfde kapotte camera 
door twee verschillende mensen geclaimd. Of 
wat te denken van de total loss verklaarde lap-
top die, opgelapt en wel, ineens op Markt-
plaats stond? ‘Wat veel mensen niet weten is 
dat de verschillende verzekeringsmaatschap-
pijen met elkaar contact hebben over de no-
toire fraudeurs’, aldus Van den Beld. Om het 
fraudeurs wat lastiger te maken haalt rePod 
nu apparaten die – al dan niet economisch – 
total loss zijn, van de markt. Die worden ver-
nietigd of komen terecht in de handen van 

OPERATIE IPOD
Om een voorbeeld te tonen van een reparatie bij rePod volgen we de iPod Clas-
sic van de verslaggever. Na vier jaar intensief gebruik – het ding bevat vijfdui-
zend liedjes – is de accu versleten. Zelfs na volledig opladen gaat hij nog maar 
twee uur mee, terwijl dat bij een nieuw apparaat zo’n tien uur is.
Technisch directeur Theo van den Beld gaat er hoogstpersoonlijk mee aan de slag. 
‘Nu moet je goed opletten hoe ik het plamuurmes erin zet. Je moet wat, wanneer 
Apple het frontje op het frame lijmt in plaats van schroefjes te gebruiken.’ Van 
den Beld wrikt de iPod open. Bovenin zit een verrassend klein accupakketje, met 
een dun lintje verbonden met een al even bescheiden moederbordje. Het grootste 
gedeelte van de muziekspeler wordt ingenomen door een harde schijf van 80 GB. 
‘Dat is ook alweer een verouderd type. Die maken ze nu veel kleiner.’

Van den Beld wrikt wat aan de versleten accu. Die zit met dubbelzijdige tape aan het 
frame van de iPod geplakt. Het ziet er knullig uit. ‘Apple is getrouwd met dubbelzij-
dige tape’, zegt mededirecteur Patrick Giling. ‘Het bedrijf staat erom bekend de  
producten supermooi te maken, maar dan alleen aan de buitenkant voor de consu-
ment. Qua ontwerp zit het vaak heel dom in elkaar. Sleutelen aan een Apple-appa-
raat is veel trickyer dan aan een gadget van een ander merk.’ Van den Beld vult aan: 
‘In een iPhone zitten 25 schroefjes en die zijn nog allemaal verschillend ook.’
De oude accu komt nu los. Na het loshalen van het voedingskabeltje is de nieu-
we accu zo geplaatst. Die wordt weer vastgeplakt met het stukje tape en na een 
korte test perst Van den Beld het frontje weer op het metalen frame. Deze draag-
bare muziekspeler gaat weer een paar jaar mee.

‘Per maand komen 
hier vierduizend 

toestellen binnen’

nieuwe medewerkers, die op deze apparaten 
oefenen om het repareren in de vingers te 
krijgen.

RePod is het eerste bedrijf in Nederland dat 
het herstellen van elektronische apparaten 
succesvol in een businessmodel heeft weten 

te gieten. Veel Nederlandse verzekeraars laten 
al schadegevallen behandelen door rePod. 
 Giling: ‘Het is een soort olievlek. De ene 
maatschappij hoort van de andere dat we naar 
 tevredenheid voor ze werken en wil niet ach-
terblijven. Ze willen allemaal wat doen aan 

fraudebestrijding en aan 
het beperken van de scha-
delast.’

Is er dan helemaal geen 
concurrentie? Van den 
Beld: ‘We zien in Neder-
land wel een explosie van 
sleutelende studenten, die 
voor weinig geld een iPho-
ne repareren. Maar die bie-
den niet de constante kwa-
liteit die wij halen. Wij 
behandelen zoveel appara-
ten, volgens duidelijke 
protocollen. Per maand ko-
men hier vierduizend toe-
stellen binnen. En de ver-
zekeraars die klant zijn bij 
ons, voeren audits bij ons 
uit. Het is natuurlijk een 
bedrijfstak die degelijkheid 
en betrouwbaarheid zoekt.’ 
Giling: ‘Verzekeraars zijn 
geen bedrijven die rond-
shoppen; ze zoeken stabili-
teit en degelijkheid.’
RePod is duurder dan de 

Dankzij een strak logistiek proces lukt het om de verzekeraars constante kwaliteit te leveren.

Om het fraudeurs lastig te ma-
ken haalt rePod apparaten die 
total loss zijn, van de markt.
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