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ie van het ASTRID-netwerk gebruik wil maken, 

moet een jaarabonnement nemen bij ASTRID.

_   De gebruikers uit de openbare sector (Cat. 1 / Art. 7) 

krijgen de ASTRID-dienstverlening aangeboden tegen 

kostprijs, aangezien ASTRID in de eerste plaats voor hen 

werd opgericht.

_   Voor privé-gebruikers (Cat. 2 / Art. 8) gelden andere 

tarieven dan in deze fiche beschreven.

De tarifering werd goedgekeurd door de Minister van Binnen-

landse Zaken op 28 mei 2002, na vooraf te zijn bekrachtigd 

door de leden van het Raadgevend Comité van Gebruikers. 

De tarieven worden twee keer per jaar geïndexeerd.

RADIOABONNEMENTEN
ASTRID biedt verschillende abonnementen voor 

radiogebruikers aan, zodat u het abonnement kunt kiezen 

dat het dichtst aansluit bij uw noden.

Bij de basisabonnementen Voice + SDS en Radio dis-

patch is de inbegrepen communicatietijd van individuele 

oproepen cumuleerbaar voor eenzelfde factuurgroep. Dat 

betekent dat een intensieve gebruiker de ongebruikte 

minuten van de meer bescheiden gebruikers uit zijn fac-

tuurgroep kan recupereren.

W

Voice + SDS

346 €/jaar

_Eindgebruikers
_Vooral spraakcommunicatie, vooral groepsgesprekken
_Combinatie met TETRA Data is mogelijk

Inbegrepen bij het abonnement

_Onbeperkte groepsgesprekken
_1 minuut individuele gesprekken per dag
_240 SDS-berichten per 24 uur

Tarieven buiten forfait

_0,13 € per extra minuut individuele gesprekken
_0,011 € per extra SDS-bericht

Tarief juli 2017, in euro excl. BTW
De tarieven die per minuut communicatie zijn vermeld, worden per seconde gefactureerd.  
De bedragen in de tabel zijn afgerond.

Bij ASTRID kunt u een abonnement nemen voor een bepaalde dienst.  

De toestellen – zoals radio’s en pagers – koopt u bij een leverancier van eindapparatuur.

TETRA Data (Radio Position/automatische SDS + IP)

17 €/jaar

Voor wie zeer veel automatische SDS-berichten verstuurt, bijvoorbeeld voor Radio Position van voertuigen of 

personen en/of wie gegevens tussen twee PC’s wil uitwisselen

Opgelet: het gebruik hiervan voor spraakcommunicatie leidt tot een facturatie van 20 € per minuut!

Inbegrepen bij het abonnement

_3000 SDS-berichten per 24 uur

_1500 kB per dag

_geen spraakcommunicatie

Tarieven buiten forfait

_0,011 € per extra SDS-bericht

_0,01 € per extra kB

_20 € per minuut spraakcommunicatie

Tarief juli 2017, in euro excl. BTW
De tarieven die per minuut communicatie zijn vermeld, worden per seconde gefactureerd.  
De bedragen in de tabel zijn afgerond.
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Paging

62 €/jaar per pager

Inbegrepen bij het abonnement
_Onbeperkt aantal paging-oproepen

Tarief juli 2017, in euro excl. BTW

Back-to-back abonnnement

1731 €/jaar

Inbegrepen bij het abonnement
_350 minuten groepsoproepen

Bij overschrijding: 0,13 € per extra minuut groepsoproepen 
_Geen individuele oproepen 
_Geen SDS-berichten

Tarief juli 2017, in euro excl. BTW 
De tarieven die per minuut communicatie zijn vermeld, worden per seconde gefactureerd.  
De bedragen in de tabel zijn afgerond.

Indexeringsfrequentie: tweemaal per jaar, in januari en juli
Gebruikte index: consumptieprijzen
Formule: P1 = P0 *i1/i0 met  P1: geïndexeerde prijs 

P0: aanvankelijke prijs 
i1: nieuw indexcijfer 
i0: aanvankelijk indexcijfer

BACK-TO-BACK ABONNEMENT: 
TIJDELIJKE OPLOSSING

ASTRID biedt haar gebruikers ook de mogelijkheid om in 

een overgangsfase tijdelijk gebruik te maken van back-

to-back-oplossingen waarbij een ASTRID-radio wordt 

aangesloten op een analoge radio om een gateway tot 

stand te brengen tussen gebruikers van analoge radio’s 

en gebruikers van ASTRID-radio’s. De tarifering van deze 

dienst gebeurt progressief in de tijd, om aan te zetten tot 

een complete overstap naar de ASTRID-systemen.

Radio dispatch

1731 €/jaar

_Dispatchers
_Communicatie via pc met alle mensen op het terrein + beheer radiocommunicatie
_Vooral groepsoproepen

Inbegrepen bij het abonnement

_Onbeperkte groepsoproepen
_5 minuten individuele oproepen per dag.
_1200 SDS-berichten per 24 uur

Tarieven buiten forfait

_0,13 € per extra minuut individuele oproepen
_0,011 € per extra SDS-bericht

Tarief juli 2017, in euro excl. BTW
De tarieven die per minuut communicatie zijn vermeld, worden per seconde gefactureerd.  
De bedragen in de tabel zijn afgerond.

PAGING ABONNEMENTEN
Om een pager te kunnen gebruiken op het ASTRID-

netwerk, hebt u per pager een abonnement nodig.

 

Voor de formule B-Ack Page (ontvangstmelding van de page 

via Blue Light Mobile) vindt u meer informatie op de pagina 

“Abonnementen” op www.bluelightmobile.be

IP back-up 

0 €

Per Blue Light Mobile abonnement kunt u een gratis ‘TETRA IP back-up’ abonnement aanvragen. Het ‘TETRA IP 
back-up’ abonnement moet gekoppeld worden aan een TETRA-radio (ISSI) via het TETRA abonnementsformulier.
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ABONNEMENTSVOORWAARDEN
Om een radio, een pager of een andere terminal te kunnen 

gebruiken op het ASTRID-netwerk moet een organisatie 

vooraf met ASTRID een contract met algemene en bijzon-

dere voorwaarden sluiten voor een jaarabonnement. 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. 

Deze bijzondere voorwaarden bepalen met name alle 

configuraties 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 verschillende 

parameters bijgestaan door een ASTRID-adviseur. Latere 

aanpassingen van de parameters blijven in de mate van 

het redelijke mogelijk, waarbij de klant eventueel de bij-

behorende kosten zal moeten dragen.

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

Bestemming ASTRID prijs (in euro excl. BTW)

Opzetkosten Verkeerskosten

Nationaal 0,074 0,049

Nationaal Telenet 0,074 0,049

Base 0,124 0,186

Mobistar 0,124 0,186

Proximus 0,124 0,186

Buurlanden 0,124 0,111

Andere landen Europa (max) 0,124 1,437

Rest van de wereld (max) 0,124 1,437

GSM Europa 0,124 1,437

Satelliet (altijd piekuren) 0,295 10,6216

70 0,124 0,1436

78 0,124 0,0346

0800 0 0

077+0900 0,124 0,694

0902 0,124 1,19

0903 0,124 1,7848

Tarief juli 2017, in euro excl. BTW. De tarieven worden niet geïndexeerd.  
De tarieven die per minuut communicatie zijn vermeld, worden per seconde gefactu-
reerd. De bedragen in de tabel zijn afgerond. 

COMMUNICATIE NAAR
ANDERE NETWERKEN

Het is mogelijk om met een ASTRID-radio te bellen naar 

een ander netwerk, zoals naar een vaste telefoon of gsm, 

of erdoor opgebeld te worden. U kunt per abonnement 

bepalen of die mogelijkheid moet worden toegekend. Die 

communicatie met andere netwerken heeft een dubbele 

kostprijs: die van de communicatie op het ASTRID-netwerk 

en die van de communicatie op het externe netwerk:

_   de communicatie op het ASTRID-netwerk wordt aange-

rekend als een oproep naar een andere ASTRID-abon-

nee (opgelet: dat geldt ook als de ASTRID-abonnee een 

oproep ontvangt van een extern netwerk)

_   de communicatiekosten op het externe netwerk bestaan 

uit een vast gedeelte (connectiekosten) en een variabel 

gedeelte (gesprekskosten)


