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ispatchingoplossingen op afstand – ook wel line 

connected terminals of LCT – zijn werkstations die 

lokaal worden geïnstalleerd maar verbonden zijn met de 

provinciale meldkamers (CAD – 100-, 101- en 112-centrale). 

Ze bieden een reeks functiemogelijkheden die vergelijkbaar 

zijn met die in de provinciale meldkamers.

ALL-IN HUURFORMULE
ASTRID stelt de LCT ter beschikking via een all-in huur-

formule: een jaarlijkse bijdrage die de afbetaling van het 

materieel, het onderhoud en het ASTRID-abonnement 

dekt. De LCT worden enkel te huur aangeboden, met uit-

zondering van de Dispatch/N en de CAD Viewer, die ook 

kunnen worden aangekocht.

De onderstaande tabel vermeldt voor elk type LCT de totale 

gebruikskosten, inclusief:

_de kostprijs van de terminal

_ de kostprijs van een omnium onderhoudscontract 

(verplicht) 

_ de kostprijs van het ASTRID-abonnement voor dat type 

terminal.

PRIJZEN VOOR 
BEGROTINGSDOELEINDEN

De prijzen in deze fiche worden enkel gegeven voor 

 begrotingsdoeleinden, aangezien ze onderhevig zijn aan 

schommelingen van de interestvoeten. ASTRID bezorgt u op 

verzoek een nauwkeurige, uitvoerige en up-to-date offerte.

HUURLIJN NIET INBEGREPEN
De LCT worden op de provinciale meldkamers 

 aangesloten via een huurlijn die ten laste is van de 

gebruiker en dus niet in de prijs is inbegrepen. Voor 

die verbinding zal het HiLDE-netwerk zo veel mogelijk 

moeten worden gebruikt.

D

Aankoop Huur Gesubsidieerd 

Basisquota Extra eenheid 
buiten basisquota

Basisquota Extra eenheid 
buiten basisquota

(1 per lokale 
politiezone)

DISP/N (hardware+licentie)

aankoopprijs 13.870 15.790 huur/jaar 4.962 5.642
1.197

onderhoud/jaar 1.915 2.510 onderhoud/jaar 1.915 2.510

DISP/N (licentie)

aankoopprijs 6.870 8.790 huur/jaar 2.480 3.161

onderhoud/jaar 1.497 2.092 onderhoud/jaar 1.497 2.092

CAD Viewer (hardware+licentie)

aankoopprijs 8.570 10.490 huur/jaar 3.083 3.763

onderhoud/jaar 418 1.013 onderhoud/jaar 418 1.013

CAD Viewer (licentie)

aankoopprijs 1.570 3.490 huur/jaar 601 1.282

onderhoud/jaar - 595 onderhoud/jaar - 595

I/Mobile

aankoopprijs 866

onderhoud/jaar 156

Tarieven januari 2019, enkel gegeven voor begrotingsdoeleinden, in euro excl. btw 
Indexering voor het onderhoud:
Gebruikte index: index van de refertelonen
Formule: P1=P0*(0,2+0,8*i1/i10) waarbij P1: geïndexeerde prijs, P0: oorspronkelijke prijs, i1: nieuwe index, i0: oorspronkelijke index.
De prijzen worden jaarlijks geïndexeerd, in januari.
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CAD VIEWER TEGEN 
GUNSTTARIEF

Wat de CAD Viewer betreft heeft de Raad van bestuur 

van ASTRID besloten een deel van de kosten op zich te 

nemen om die oplossing goedkoper aan de gebruikers te 

kunnen aanbieden. Daarom werd een nationaal aantal 

van in totaal 454 CAD Viewers opgedeeld in basisquota per 

politiezone. Politiezones kunnen wel meer CAD Viewers 

in gebruik nemen dan voorzien in die basisquota, maar 

dan tegen een hogere prijs (zonder bijdrage van ASTRID). 

ASTRID kan u daarvoor een prijsopgave bezorgen.

De basisquota-prijzen zoals vermeld in de tabel zijn dus 

maar geldig tot het voorziene aantal zoals dat door de 

Raad van bestuur van ASTRID werd goedgekeurd op 

8 september 2000. ASTRID zal bij het opstellen van een 

begrotingsofferte de toegekende basisquota vermelden. 

Overigens geldt hetzelfde principe voor de Dispatch/N 

in de mate dat een korps dat type werkstation wenst te 

gebruiken in plaats van een CAD Viewer.

ABONNEMENTSVOORWAARDEN
Om een radio, een pager of een andere terminal te kun-

nen gebruiken op het ASTRID-netwerk moet een orga-

nisatie vooraf met ASTRID een contract met algemene 

en bijzondere voorwaarden sluiten voor een jaarabon-

nement. De algemene voorwaarden die de contractuele 

relaties tussen ASTRID en haar klanten bepalen, werden 

goedgekeurd door de Minister van Binnenlandse Zaken. 

Die algemene voorwaarden kunnen gedeeltelijk aan de 

specifieke noden van de verschillende gebruikers worden 

aangepast, en geven dan aanleiding tot het opstellen van 

bijzondere voorwaarden die worden overeengekomen 

tussen de klant en ASTRID. De tekst van de bijzondere 

voorwaarden werd goedgekeurd door de leden van het 

Raadgevend Comité van Gebruikers  voor de diensten die 

ze vertegenwoordigen.

Die bijzondere voorwaarden bepalen met name alle con-

figuraties en programmeringen wat het definiëren van 

de gespreksgroepen betreft, de individuele gebruikers, de 

rechten van die gebruikers enzovoort. Die gegevens gelden 

als referentie voor de parameters van de inbedrijfstelling 

door ASTRID. De organisatie die wil beginnen gebruik te 

maken van ASTRID wordt bij de keuze van de verschil-

lende parameters bijgestaan door een ASTRID-adviseur. 

Latere aanpassingen van de parameters blijven in de mate 

van het redelijke mogelijk, waarbij de klant eventueel de 

bijbehorende kosten zal moeten dragen.

MEER INFO: 
ASTRID Service Centre, T 02 500 67 89
info@astrid.be, www.astrid.be


