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SERVICES
PRIJSAFSPRAKEN
BENELUX

WIJ BIEDEN GRAAG
ONZE HULP AAN!
Wij delen graag onze kennis. Daar worden we tenslotte allemaal beter
van! Ons team heeft enorm veel kennis & praktijkervaring. Dankzij
toegang tot het breedste productassortiment in de Benelux is er zelden
een vraag waar we geen antwoord op hebben.
Maar naast het beantwoorden van vragen, kunt u ons ook inschakelen
voor o.a. Presentaties, Demonstraties, (Pre)-Configuratie & Inbedrijfstellingen.
In deze flyer vindt u een overzicht een aantal services die wij aanbieden
met hun kostprijs.

ADI Global Distribution Benelux
Netherlands
Lage Mosten 61
4822 NK BREDA – Netherlands
(T) NL: +31 (0)88 2345 400

BRAND
Diensten
Inbedrijfstelling per dag *

€

995,-

Inbedrijfstelling per halve dag *

€

650,-

Inbedrijfstelling NSC BMI hele dag

€

1.950,-

Opstellen van Programma van Eisen (PVE) op basis van invullijst

€

750,-

Opstellen Nota van Aanvulling op PVE

€

300,-

Rapport van oplevering (inclusief eindinspectie ter plaatse)

€

995,-

Geluidsmeting inclusief opstellen officieel rapport

€

650,-

Geluidsmeting tijdens opstellen RvO of Inbedrijfstelling

€

250,-

Veldsterktemeting zonder rapport (alleen locaties in tekeningen)

€

650,-

Veldsterktemeting totaal, inclusief rapport

€

800,-

Tijdens werkuren tussen 08.30 en 17.00 uur wordt er per halve dag gerekend.
Voor storingen geldt: een field support engineer op locatie komt, uitsluitend indien
hiervoor door iemand van het projectteam (ADI) toestemming is gegeven.
* Geldig voor alle brandmeldproducten, exclusief NSC
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BRAND
Rapport van Oplevering
De volgende werkzaamheden worden hierbij verzorgd:
Realiseren en/of controle van het ontwerp op basis van het goedgekeurde PVE;
Overleg over de opzet van de installatie;
Tussentijdse controle ter plaatse (indien nodig) op het project (eventueel bij
grotere projecten i.o.m. projectleider);
Voorinspectie op het project in samenwerking met installateur bij middel- en
grote projecten.
Opstellen Rapport van Oplevering, inclusief alle documenten. Dit rapport wordt
opgesteld n.a.v. een eindinspectie bij het project ter plaatse.
Mogelijke geluidsmeting of proefbrand(en).

Storingen en inbedrijfstelling
(worden op basis van regie uitgevoerd)
Storingen en in bedrijf stellen van installaties uitsluitend op de door ADI geleverde
producten.
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BRAND
BMI/OAI Advies
ADI kan voor u als onafhankelijke projecteringsdeskundige BMI/OAI,
advies geven over een projectie en/of controle van een Programma
van Eisen. De volgende tarieven kunnen worden gehanteerd:
Controleren van PVE opgesteld door branddetectiebedrijf niet
door ADI.

€

250,-

Controleren van documenten BMI (per document).
(Indien dit GEEN project is welke i.s.m. ADI (Opstellen RvO)
wordt opgeleverd.)

€

50,-

De kosten voor een proefbrand bedragen*

€

650,-

Elke 2e proefbrand op dezelfde dag bij hetzelfde object*

€

125,-

Overige tarieven
Proefbranden:

* bovenstaande kosten zijn inclusief arbeidsloon en reiskosten en exclusief materiaal.

Overige brandproeven op aanvraag.
Testmaterialen (brandbak, brandmatten, kookplaat, beukenhoutenblokjes, test spiritus,
smokepennen, etc.) worden ook door ADI verkocht.

Trainingen
Basiscursus algemeen bij ADI / pp

€

199,-

Basiscursus op locatie (minimaal 5 personen)

€

995,-

Uitsluitend indien alle geldende Covid-19 basisregels kunnen worden nageleefd.
*overige trainingen zijn mogelijk op aanvraag.
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INBRAAK
Diensten
Inbedrijfstelling per dag

€

995,-

Inbedrijfstelling per halve dag

€

650,-

Remote login per uur

€

109,-

Tijdens werkuren tussen 08.30 en 17.00 uur wordt er per halve dag gerekend. Voor
storingen geldt: een field support engineer komt op locatie, indien hiervoor door iemand van het projectteam (ADI) toestemming is gegeven.

Storingen en in bedrijf stellen
(worden op basis van regie uitgevoerd)
Storingen en in bedrijf stellen van installaties uitsluitend op de door ADI geleverde producten.

Trainingen (Galaxy, Texecom, Visonic, Scantronic)
Basiscursus Galaxy algemeen bij ADI / pp

€

199,-

Gevorderde Galaxy bij ADI / pp

€

199,-

Basiscursus Texecom algemeen bij ADI / pp

€

199,-

Basiscursus Visionic algemeen bij ADI / pp

€

199,-

Basiscursus Scantronic algemeen bij ADI / pp

€

199,-

Basiscursus Bandit, 1/2de dagdeel (minimaal 5 personen) / pp

€

100,-

Basiscursus op locatie (minimaal 5 personen)

€

995,-

Uitsluitend indien alle geldende Covid-19 basisregels kunnen worden nageleefd.
*overige trainingen zijn mogelijk op aanvraag.
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CCTV/IP
Diensten
Inbedrijfstelling per dag

€

995,-

Inbedrijfstelling per halve dag

€

650,-

Remote login per uur

€

109,-

Tijdens werkuren tussen 08.30 en 17.00 uur wordt er per halve dag gerekend. Voor
storingen geldt: een field support engineer op locatie komt, indien hiervoor door iemand van het projectteam (ADI) toestemming is gegeven.

Storingen en in bedrijf stellen
(worden op basis van regie uitgevoerd).
Storingen en in bedrijf stellen van installaties uitsluitend op de door ADI geleverde producten.

Trainingen
Basiscursus IP-Fundamentals algemeen bij ADI / pp

€

199,-

Basiscursus op locatie (minimaal 5 personen)

€

995,-

Uitsluitend indien alle geldende Covid-19 basisregels kunnen worden nageleefd.
*overige trainingen zijn mogelijk op aanvraag.
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TOEGANG/INTERCOM
Diensten
Inbedrijfstelling per dag

€

995,-

Inbedrijfstelling per halve dag

€

650,-

Remote login per uur

€

109,-

Tijdens werkuren tussen 08.30 en 17.00 uur wordt er per halve dag gerekend. Voor
storingen geldt: een field support engineer komt op locatie indien hiervoor door iemand
van het projectteam (ADI) toestemming is gegeven.

Storingen en in bedrijf stellen
(worden op basis van regie uitgevoerd).
Storingen en in bedrijf stellen van installaties uitsluitend op de door ADI geleverde producten.

Trainingen
Basiscursus algemeen bij ADI / pp

€

199,-

Basiscursus op locatie (minimaal 5 personen)

€

995,-

Uitsluitend indien alle geldende Covid-19 basisregels kunnen worden nageleefd.
*overige trainingen zijn mogelijk op aanvraag.
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INFORMATIE
Kantooradressen
Nederland
Lage Mosten 61
4822 NK Breda

België
Autobaan 20
8210 Loppem

Centraal Magazijn Benelux
Rucphensebaan 11
Roosendaal, 4706 PH

Projectenteam
NL: +31 (0)88 2345 445

BE: +32(0)38-709686

adibeneluxprojecten@adiglobal.com

Product Sales Training
NL: +31 (0)88 2345 445

BE: +32(0)38-709686

adibeneluxtraining@adiglobal.com

Technische ondersteuning
NL: +31 (0)88 2345 455

BE: +32(0)38-709685

adibeneluxsupport@adiglobal.com

Bellen & Bestellen
NL: +31 (0)88 2345 410

BE: +32(0)38-707105

sales.benelux@adiglobal.com
Klant worden in NL:

www.adiglobal.nl/Account/BecomeACustomer

Klant worden in BE:

www.be.adiglobal.be/Account/BecomeACustomer
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