
KONING & HARTMAN ONTVANGT OPDRACHT VOOR VERVANGING EN ONDERHOUD 

PORTOFOONNETWERKEN NEDERLANDSE AMBASSADES 

 
Amsterdam, 14 februari – Koning & Hartman heeft van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties (BZK) de opdracht ontvangen voor het vervangen en onderhouden van de 

portofoonnetwerken op meer dan 50 Nederlandse Ambassades wereldwijd. 

De opdracht bestaat uit het netwerkontwerp, levering van de portofoons en installatie, integratie en 

onderhoud op de Nederlandse Ambassades over heel de wereld. Ook wordt op de verschillende locaties de 

inbouw van communicatie-apparatuur in ambassadevoertuigen verzorgd, worden specifieke 

frequentiemetingen gedaan en wordt ambassadepersoneel getraind door de portofoonspecialisten van 

Koning & Hartman. 

Als specialist op het gebied van Wireless Mobile Communication heeft Koning & Hartman uitgebreide 

ervaring als het gaat om het bedenken, leveren, implementeren en beheren van netwerkoplossingen. "Voor 

de Nederlandse Ambassades en Consultaten is betrouwbare mobiele communicatie van groot belang", aldus 

Oswald Coene, Algemeen Directeur van Koning & Hartman. "We zijn dan ook trots dat het Ministerie heeft 

gekozen voor Koning & Hartman als gespecialiseerde partner op dat gebied en dat we op die manier kunnen 

bijdragen aan optimale communicatie op de Nederlandse Ambassades en Consultaten over de hele wereld." 

De eerste werkzaamheden zijn inmiddels gestart. 

----Einde Persbericht----- 
 

Koning & Hartman 

Met ruim 600 medewerkers is Koning & Hartman een uniek technologiebedrijf voor de telecom, industrie en 

infrastructuur. We zijn actief in o.a. openbaar vervoer, water, energie, overheid, maakindustrie (OEM), 

industrie, openbare orde & veiligheid en financiële dienstverlening. We adviseren, ontwerpen, leveren, 

implementeren, onderhouden en beheren. Koning & Hartman werkt samen met vooraanstaande partners 

zoals Mitsubishi, Microsoft, Panasonic, Intel, Huawei, Kenwood, Alcatel-Lucent, Motorola, Nexcom, Mean 

Well en IPC, en levert technische oplossingen aan meer dan 3500 klanten in de BENELUX. Sinds 2012 is 

Koning & Hartman uitgeroepen tot Top Employer. Nederland Tevens heeft het bedrijf voor haar MVO 

activiteiten een FIRA Goud certificering behaald. Het hoofdkantoor is gevestigd in Amsterdam, de overige 

kantoren in Delft, Veenendaal en Vilvoorde (België). 
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Voor meer informatie over Koning & Hartman kunt u contact opnemen met Remco Hanenberg, Marketing 

Communicatie Specialist, Telefoon +31 (0) 20 - 587 68 10.  


