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Stichting Ifcat 
T.a.v. Lennart  de Vries 
Per e-mail: ifcat@uberia.nl 
 

 
Zwolle, 11 april 2022 

 
 
Geachte heer de Vries, Beste Lennart , 
 
Hierbij ontvangt u vrijblijvend onze prijsopgave voor het huren van 100 portofoons. U heeft aangegeven de 
apparatuur te willen huren voor 14 T/M 28 Juli 2021. Deze offerte is speciaal voor u op maat gemaakt op basis van 
de door u gewenste aantallen en periode. Mochten hier wijzigingen in ontstaan dan passen wij graag de offerte voor 
u aan. 
 
Digitaal ! 
SMELT Europe BV heeft haar assortiment uitgebreid met DMR (Digital Mobile Radio) portofoons. In de basis werken 
deze het zelfde als de analoge portofoons. Een belangrijk verschil is het bereik en de kwaliteitsoverdracht van het 
geluid. Een ander aangenaam voordeel is de uiterst geringe kans op interferentie van andere portofoongebruikers. 
Standaard beschikt u over 8 digitale simplex en optioneel 8 digitale semi-duplex (versterkt) gespreksgroepen. De 
mogelijkheden voor maatwerkprogrammeringen als individuele oproepen, alarmeringen, GPS en uitbreiding van het 
aantal gespreksgroepen worden op aanvraag met u doorgenomen en aangeboden. 
 
Eenvoudig bestellen ! 
Indien u gebruik wilt maken van onze diensten, verzoeken wij u het bijgevoegde bestelformulier ingevuld te 
retourneren. U kunt bij uw bestelling aangeven met welke draagaccessoires u de portofoon geleverd wilt krijgen. 
Tevens verzoeken wij u om aan te geven of u de bestelde goederen wenst te verzekeren en hoe u de bestelling 
geleverd wilt krijgen.  
 

 Geen vergunning benodigd ! 
 Voor het gebruik van professionele communicatieapparatuur is een vergunning van het Agentschap Telecom 

benodigd (onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken). Als verhuurorganisatie beschikken wij over een 
eigen vergunning waar onze relaties kosteloos gebruik van mogen maken voor een aaneengesloten periode van 14 
dagen. Deze frequenties zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik in Nederland! Voor het inhuren voor langere periodes 
en/of meerdere frequenties adviseren wij het aanvragen van een eigen frequentie (uiterlijk 10 werkdagen voor het 
evenement).  Indien gewenst kunnen wij u assisteren  bij de aanvraag van een vergunning. De kosten van deze 
vergunning worden door het Agentschap Telecom rechtstreeks aan u gefactureerd.  

  
Transportservice door geheel Nederland ! 
SMELT Europe biedt als aanvullende service de mogelijkheid tot het afleveren en weer ophalen van de 
verhuurgoederen door geheel Nederland. Voor kleinere opdrachten is het ook mogelijk de goederen per 
pakketdienst te zenden en te retourneren. 
 
Wij vertrouwen erop u met deze prijsopgaaf van dienst te zijn geweest en hopen binnenkort een reactie van u te 
vernemen. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Jordi Beens 
SMELT Europe B.V. 
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Verhuurprijslijst DMR „ Stichting Ifcat “ 

Omschrijving > dag 
per stuk/per dag 

> week 
per stuk/per dag 

> maand 
per stuk/per dag 

 

 Verhuur professionele Motorola DMR portofoons 
De portofoons worden compleet afgeleverd inclusief 
batterij, snellader, antenne en een riemclip. 
Indien draagtas + draagriem gewenst (+ € 0,50) Vanaf 1 maand (+ € 0,25) 
 

 

€  5,99 
 

€   4,49 
 

€   2,49 

     

optie:  Surveillance headset 
Oortelefoon/reversmicrofoon 

 
* I.v.m. hygiëne wordt per headset een oordopje à € 1,49 
geleverd. 

 

€   1,49 
 

€   1,29 
 

€   0,69 

optie:  
 

Handmicrofoon 
Spreeksleutel met luidspreker 

 

 

€   1,49 
 

€   1,29 
 

€   0,69 

optie:  
 

Oorschelp t.b.v. handmicrofoon 
Oortelefoon alleen i.c.m. handmicrofoon 

 

 

€   0,99 
 

€   0,79 
 

€   0,29
 

optie: Lichtgewicht hoofdtelefoon 
Enkelvoudige uitvoering met zwanenhals-microfoon 

 
 
 

 

€   4,99 
 

€   2,99 
 

€   1,99 

optie:  Heavy-Duty hoofdtelefoon 
Hoofdtelefoon voor gebruik in zeer luide omgevingen. 
Met gehoorbescherming, hoge geluidsdemping en 
lawaai compenserende microfoon. 

 

 

€  10,00 
 

€   7,50 
 

€   3,99
 

     

optie:  Reserve batterij 
Hoge capaciteit 

 

 

€   0,99 
 

€   0,79 
 

€   0,29
 

     

optie: Basisstation / hoofdpost DMR 
Vaste opstelling met handmicrofoon 
 

 

€  25,00 
 

€  17,50 
 

€  10,00 

optie: Steunzender DMR 
Relaisstation voor meer bereik. 
 

 

€  75,00 
 

€  50,00 
 

€  25,00 

* Genoemde prijzen per stuk per dag exclusief 21% B.T.W.  
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Proformaberekening DIGITAAL „ Stichting Ifcat “ 
 

Omschrijving Aantal Dagen Stuksprijs Totaalprijs

Periode: 23 augustus 2019
Motorola digitale DMR portofoon 100 14 4,49€           6.286,00€           
6-voudige snellader 17 14 -€             
Oortelefoon of Speakermic 100 14 1,29€           1.806,00€           
Oordopje voor headset 100 n.v.t. 1,49€           149,00€              
Smelt bezorg service 1 n.v.t. 75,00€         75,00€                
Smelt haal service 1 n.v.t. 75,00€         75,00€                

Totaal Huurkosten 8.391,00€           

 
    

* Bedragen zijn vermeld exclusief 21% B.T.W.  
* Waar nodig kunt u de aantallen tegen de stuksprijzen naar de werkelijke behoefte corrigeren 

 
 
 
 
Additionele kosten indien van toepassing:   
*op nacalculatie / afhankelijk van de gekozen levering 

 
Versturen per UPS (maximaal 10 portofoons)    €     15,00 
 
Afleveren goederen door SMELT exclusief installatie   €     75,00 
Ophalen goederen door SMELT      €     75,00 
 
Afleveren goederen door SMELT inclusief installatie en 1e uur arbeid €   125,00 
Eventuele vervolguren       €     79,00 
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Verzekering optioneel 
 

Wanneer u kiest voor het verzekeren van de apparatuur en toebehoren bent u bij diefstal of vermissing verzekerd 
voor 50% van de nieuwwaarde. Reparatiekosten van de gehuurde apparatuur, al dan niet veroorzaakt door 
onzorgvuldig gebruik, zijn voor 50% verzekerd. 
 

Het starttarief van de verzekering per huuropdracht is €   50,00 

 

Per portofoon   premie per stuk per dag €   0,49 
Per steunzender/basispost premie per stuk per dag €   1,99 
Per accessoire   premie per stuk per dag €   0,19 
 

Verzekering overige apparatuur op aanvraag. In geval van diefstal / vermissing dient u binnen 1 week aangifte te doen bij de politie en een 
exemplaar van de aangifte aan SMELT Europe B.V. te overhandigen. 
 

Leveringsvoorwaarden 
 

Prijzen             De genoemde prijzen zijn per stuk exclusief 21% B.T.W.  
 

Uitlevering Bij een tijdige reservering wordt voor het brengen en halen van de 
gehuurde apparatuur € 75,00 (enkele reis) in rekening gebracht 
binnen Nederland (exclusief Waddeneilanden).  Bij verzending per 
pakketdienst worden de geldende tarieven van UPS op basis van 
verzekerd vervoer berekend met een minimum van € 15,00. 
Maximaal worden 10 stuks portofoons verzonden. De huurder zorgt 
voor retourzending op basis van verzekerd vervoer. Bij het bestellen 
van basisposten en/of steunzenders wordt de bestelling 
automatisch tegen aangeboden tarief bij u geleverd en afgehaald. 

 

                                        1) Voor het installeren van een steunzender berekenen wij € 125,00 
(voorrijkosten incl. 1ste uur arbeid) extra uren á € 79,00 op 
nacalculatie. 

 

                                        2) Voor levering met een individuele planning wordt voor het 
brengen en halen van de gehuurde apparatuur een toeslag van 50% 
in rekening gebracht.  

 

                                        3) Standaard vinden onze leveringen binnen Nederland plaats op 
werkdagen  tussen 08.30 en 17.00 uur. Leveringen buiten deze 
tijden of in het buitenland zijn op aanvraag. 

                                            

Betaling  Betaling van de geoffreerde bedragen vermeerderd met 21% BTW 
dient voldaan te zijn binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij 
anders overeengekomen. Opdrachten met een looptijd vanaf één 
maand worden maandelijks aan u gefactureerd. 

 

Borg  SMELT Europe BV behoudt zicht het recht waarborg te vragen 
alvorens uitlevering. In geval van een borgstelling wordt de 
huursom verrekend met de borg.  

 

Levertijden Na ontvangst van uw opdracht; ontvangt u een schriftelijke 
bevestiging met levertijden.  

 

 

Deze offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen. 
Prijswijzigingen onder voorbehoud. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


