
 

KONING & HARTMAN ONTVANGT GROTE PORTOFOON OPDRACHT 
VAN NEDERLANDSE SPOORWEGEN 
 

Amsterdam, 19 maart  Telecom specialist Koning & Hartman scoort een grote opdracht van de Nederlandse 

Spoorwegen (NS) met betrekking tot het leveren van 10.700 nieuwe portofoons voor het NS treinpersoneel. Ook 

toekomstige leveringen, aanvullingen en bijbehorende accessoires zullen de komende vijf jaar, gedurende de 

looptijd van het contract, door Koning & Hartman geleverd worden.  

 

De overeenkomst tussen de NS en Koning & Hartman geldt voor een periode van 5 jaar met optie tot verlenging. De gunning 

van deze opdracht is de uitkomst van een EU Tender waarop Koning & Hartman zich in 2013 had ingeschreven. Het perceel voor 

levering en onderhoud mag Koning & Hartman op zich nemen en zal in de loop van 2014 worden opgeleverd. Het betreft het 

vervangen van 10.700 portofoons, aanvullende leveringen, de eventuele accessoires, reparaties aan geleverde portofoons en 

inname van de huidige afgeschreven portofoons. 

 

Tijdens het migratietraject van de oude naar de nieuwe portofonie oplossing zorgt Koning & Hartman ervoor dat er zo min 

mogelijk hinder ondervonden wordt door de gebruikers van deze portofoons. De belangrijke portofoon communicatie kan 

zonder overlast blijven plaatsvinden. 

 

De nieuwe Kenwood portofoons dienen met de bestaande portofoons van NS te kunnen communiceren. Koning & Hartman 

zorgt er voor dat gebruikers tenminste dezelfde functionaliteiten terug krijgen als de huidige portofoons en dat de nieuwe 

portofoons zeer eenvoudig in gebruik zijn en voldoen aan de vooraf gespecificeerd eisen met betrekking tot o.a. 

betrouwbaarheid en bedieningsgemak. 

 

Portofoon communicatie is essentieel in het openbaar vervoer, want zonder een werkende oplossing rijden er bijvoorbeeld 

geen treinen. Bij de NS wordt er aan boord van treinen en op de perrons dagelijks gebruik gemaakt van portofoons voor 

mobiele spraakcommunicatie op momenten die veiligheids- of tijd kritisch zijn. 

 

Klik hier voor een afbeelding van de ondertekening. 

 

------------------------------------------------------------------------Einde persbericht----------------------------------------------------------------- 

 

Koning & Hartman 

Met ruim 800 medewerkers is Koning & Hartman een uniek technologiebedrijf voor de telecom, industrie en infrastructuur. We 

zijn actief in openbaar vervoer, water, energie, overheid, maakindustrie (OEM), voedingsmiddelenindustrie, farmacie, openbare 

orde & veiligheid en financiële dienstverlening. 

 

Koning & Hartman werkt samen met vooraanstaande partners zoals Mitsubishi, Microsoft, Panasonic, Intel, Huawei, Kenwood, 

Alcatel-Lucent, Motorola, Mean Well en IPC, en levert technische oplossingen aan grote multinationals. Het hoofdkantoor is 

gevestigd in Amsterdam, de overige kantoren in Delft, Veenendaal en Vilvoorde (België). In 2013 is Koning & Hartman 

uitgeroepen tot Top Employer. 

 

Koning & Hartman B.V.  

River Building 

Haarlerbergweg 21e-23e 

Postbus 416 

1000 AK Amsterdam 

Tel.: +31 (0)20 587 76 00 

info@koningenhartman.com 

koningenhartman.com  

 

Voor meer informatie over Koning & Hartman kunt u contact opnemen met Rowena Ladeur, Marketing Communicatie 

Manager, Telefoon +31 (0) 20 - 587 68 06. 
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