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Bezorgen/Verzenden. 

Voor het bezorgen van onze verhuurportofoons maken wij 
gebruik van de diensten van onze vervoerder (kosten € 25,-). 
Mocht het echter gewenst zijn dat een van onze medewerkers 
de portofoons bij u bezorgt / installeert dan worden hiervoor 
kosten op basis van manuren en kilometervergoeding voor 
berekend. 
 

Verzekeren. 

Tevens kunnen de door ons verhuurde portofoons voorzien 
worden van een verzekering (á € 1,50 per portofoon per 
dag) welke u een dekking van 50% geven bij schade of 
defect aan de portofoons. U bent op deze wijze ook 
gegarandeerd van vervangende apparatuur tijdens de 
verhuurperiode. 
Bij vermissing of diefstal van portofoons en accessoires 
zal de volledige waarde van het ontbrekende artikel op 
de eindfactuur in rekening worden gebracht. 

  

Frequenties verhuurportofoons. 

De huurportofoons welke wij aan u leveren zijn voorzien van 
frequenties welke het Agentschap Telecom aan Aecom 
verstrekt heeft. Enkele kanalen zijn specifiek voor gebruik met 
repeater. Wenst u de huurportofoons te gebruiken in combinatie 

met portofoons welke u reeds zelf in bezit heeft, dan dit u dit aan 
te geven in uw verzoek. Aecom zal dan de gewenste frequenties 
in de huurportofoons programmeren (hiervoor worden 
programmeerkosten in rekening gebracht .    

    Professionele portofoon, batterij & lader-----------------> 

    Optionele uitbreidingen: 

 Reserve batterij------------------------------------------> 

 Luidspreker microfoon----------- ---------------------> 

 Professionele surveillance headset----------------> 

Gratis meegeleverd: eenvoudige headset (earbud) en 
standaard riemclip of optioneel een professionele lederen 

portofoontas met swivel. Maak uw keuze vooraf bekend. 

€ 3,50           € 2,90            € 2,-               € 1,40        op aanvraag  

 

€ 0,40            € 0,30                € 0,25               € 0,20             € 0,15  

€ 1,00           € 0,75             € 0,60            € 0,35            € 0,25  

€ 1,50           € 1,25             € 1,00                € 0,75            € 0,50   

 

Nb: Prijzen zijn per dag! 

 

 

 

  

Specificaties. 
 

 

Frequentie:              VHF: 146-174 MHz of 
                                UHF: 420-470 MHz 
Kanalen                   16 
Kanaalscheiding:     25KHz/12.5KHz 
En/De-coding:         CTCSS/DCS  
Standaarden:          MILSTD 810C/D/E,    
IP54 
Gewicht:                  235 gram incl. batterij 
Afmetingen:             56,5x102x29,5 mm 
Batterij:                    Li-Poly 1200 mAh 
 
 
 
Programmeerbaar Squelch niveau, handzame 
compacte waterbestendige behuizing 

  

Verhuur prijslijst Analoge UHF portofoons 
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