MPL ALARM- BEHEER & COMMUNICATIE CENTRALE B.V.
TARIEVEN 2019
Type aansluiting
GPRS/Simkaart
T2/ SP2 Particulier
T2/ SP2
T2 /DP1
T2/ DP2
T3 /DP3
T4/ DP4*

Controlemelding

Primair IP exclusief Secundair

25 uur
25 uur
Primair en secundair 25 uur
Primair 30 min, secundair 25 uur * en bij uitval 30 minuten
Primair 3 minuten, secundair 25 uur* en bij uitval 3 minuten
Primair 90 seconden, secundair 5 uur* en bij uitval 90 seconden

€ 182,67 (221,03 incl.)
€ 236,28
€ 236,28
€ 268,51
€ 359,78
€ 451,07

*BMI installatie excl. optie Building Intelligent Solutions
Conform NL en EP normen EN 54 reeks, NEN 2334/ 2535 en 2576. PAC voldoet aan type1 NEN-EN54-21 / DP3 advies DP4 i.v.m.
Polling volgens NEN-EN 50136-1:2012. Dp4 is inclusief handmeldingen en automatische meldingen gescheiden.
Bij SP2 en DP1 abonnementen is signalering en de daaropvolgende actie door de alarmcentrale, op basis van het uitblijven van de
25 uurs testmelding. Bij DP1 t/m 4 abonnementen is signalering en de daaropvolgende actie door de alarmcentrale, op basis van
een melding van lijnstoring, lijnuitval of lijnsabotage.
Basis aansluiting bestaande uit:
Al deze abonnementen zijn inclusief de verwerking van inbraak-, sabotagealarmen, BMI niet conform de NEN richtlijn zoals boven
genoemd, melding van uitval netspanning, controle accuspanning, registratie van in/uitschakelingen en signalering fout
schakeling.(passief) Bij een particulier abonnement worden 5 persoonsgebonden codepassen verstrekt. Bij zakelijke
abonnementen zijn dat er 10.
Opties
Overvalmelding met doorgifte aan politie
In/uit, actieve melding (bloktijdenbewaking)
Subaansluiting (extra aansluitnummer)
Extra WA adres /code pas

exclusief BTW
€ 99,62 per jaar
€ 120,60 per jaar
€ 99,62 per jaar
€ 6,20 per pas

Opties rapportage

exclusief BTW

Dagrapportage per e-mail
Weekrapportage per e-mail
Maandrapportage per e-mail
Incidentele rapportage
KOI (Klant Online Informatie)
MOT (Monteur Online Test)
Mobiel Applicatie (link)
Mutaties verwerken/per mutatie

€ 148,93 per jaar
€ 103,40 per jaar
€ 51,70 per jaar
€ 20,98 éénmalig
GRATIS
GRATIS
GRATIS
€ 7,88

MPL ALARM- BEHEER & COMMUNICATIE CENTRALE B.V.
TARIEVEN 2019
Levering van hardware / verbindingen via MPL aan de installateur of eindgebruiker
Hardware dient voor levering te worden voldaan.
Set-up kosten simkaart
Simkaart 5 MB
Simkaart 10 MB
Simkaart 20 MB
Simkaart 30 MB
Adviesprijs CSL Kiezer
MiniAir (particulier Boyd incl. App) (Geen alarmcentrale)
DigiAir
-DigiAir Grade DP1/2 verbindingskosten
Adviesprijs CSL/Emizon (back-up)
-IQIP 24 (Emizon) Grade DP1/2 verbindingskosten
-IQIP 24 (Emizon) Grade DP3/4 verbindingskosten
CSL Router
-3G/4G SIM 10 GB
Abonnement alarmopvolging
Alarmopvolging / sleutelhouder
Opvolging per uitruk max. duur ½ uur
Sleuteloverdracht
Levering van overige diensten via MPL aan de installateur of eindgebruiker
Consultancy op het gebied van (technische) beveiligingsvraagstukken
Supportdesk op het gebied van (technische) beveiligingsvraagstukken
ICT Consultant netwerk advies

exclusief BTW
€ 7,69 éénmalig
€ 7,00 per maand
€ 8,50 per maand
€ 11,50 per maand
€ 15,50 per maand

€ 7,91 per maand
€ 46,53 éénmalig
€ 7,78 per maand
€ 195,44 éénmalig
€ 8,51 per maand
€ 15,50 per maand
€ 70,00 éénmalig
€ 48,00 per maand
exclusief BTW
€ 287,00 per jaar
€ 52,88
€ 52,88 éénmalig
exclusief BTW
€ 100,60 per uur
€ 68,83 per uur
€ 127,07 per uur

MPL ALARM- BEHEER & COMMUNICATIE CENTRALE B.V.
CAMERA TARIEVEN 2019
Abonnement camera dienstverlening exclusief BTW en per camera
Cameraverificatie op basis alarm detectie
Cameraverificatie op basis van ingeregelde intelligentie
Warmtebeeld camera’s
Virtuele control ronde (Camera Surveillance)
Agressie-, open- en sluitbegeleiding
Live View (camerabeelden doorzetten naar de politie)
Controle camera ( Beeld en Positionering ) per eenheid 9 beelden
Controle off-line /storing monitoring

€ 5,37 p.m./ per camera
€ 10,54 p.m./ per camera
€ 7,52 p.m./ per camera
€ 1,25 per minuut
€ op aanvraag
€ 0,00
€ 7,76
€ 2,49 p.m. / per camera

Let op! Bij camera’s worden door de leveranciers licenties in rekening gebracht. Deze licentiekosten variëren per VMS (Video
Management Service). Daarnaast bestaan de kosten veelal uit éénmalig licentiekosten, integratiekosten en jaarlijkse
supportkosten. Vraag hier altijd naar in verband met de kosten voor de klant ten behoeve van offertes.
Licentiekosten
Licentiekosten Miles Stone Interconnect (Eigen server op locatie )
Device IP
Genetec
tot 20 camera's
Vanaf 20 camera's (max. 60)
Device IP
Seetec
Device IP
Griffid
NVR / DVR
Hikvison
NVR /DVR
Dahua
NVR / DVR

exclusief BTW/ per camera
€ 168,55 onbeperkt
2de jaar
€ 298,84
2de jaar
€ 827,23 ferderation
2de jaar
€ 1551,10 ferderation
2de jaar
€ 232,65
2de jaar
€ 241,96
2de jaar
€ 164,41
2de jaar
€ 81,82
2de jaar
€ 81,82
2de jaar

18%
18% (expert)
excl.sma
excl.sma
18%
18%
15%
18%
18%

Niet genoemde licenties voor VMS op aanvraag.
Cameraverificatie is inclusief 10 events/meldingen per camera per maand. In geval van meer dan 10 events rekenen wij € 2,63 per
event/melding. Video surveillance op basis van nader te bepalen dienstverlening is maatwerk. Voor camera’s in het publieke
domein is dit eveneens maatwerk.
In alle gevallen dient vooraf afstemming plaats te vinden met de afdeling ICT van MPL. Hierbij wordt dan ook afgestemd wat de
éénmalig integratie kosten zijn in een voorstel voor het aansluiten van de camera’s.(max.10)
Integratie kosten tot 4 camera's eenmalig
Per extra camera integratie

€ 187,92
€ 11,47

MPL ALARM- BEHEER & COMMUNICATIE CENTRALE B.V.
CAMERA TARIEVEN 2019
Definities: Camera’s
• Camera’s in het Publieke domein. Een voorbeeld is een bedrijventerrein of tunnel. MPL is een gecertificeerd toezichtcentrale en
mag deze beelden uitkijken binnen de wettelijk kaders.
• Camera verificatie. Verifiëren van een melding met behulp van camerabeelden. Het alarmpaneel genereert een alarm en
vervolgens worden direct de beelden gepresenteerd. Ook is het mogelijk dat de beelden op basis van intelligentie VCA of
Warmtebeeld een melding genereren.
• Camera Surveillance. Op basis van een vooraf bepaalde dienstverlening kan de centralist een verbinding maken om een virtuele
in/ externe surveillancetour te maken.
• Live View. (overval protocol) Is alleen mogelijk als er fysiek een Push (overval melding) word gegenereerd door een medewerker.
• Live view. Naast de eerste opzet van live view als ondersteuning bij overval wordt live view nu ook gebruikt als koppeling voor
live weergave van o.a. inbraak, brand en track & tracé.
Virtuele controleronde: met camera’s wordt een surveillanceronde uitgevoerd rond of in het object. In overleg met de
opdrachtgever wordt afgestemd wat de frequentie en duur van deze controlerondes moeten zijn. (*)
Agressie-, open- en sluitbegeleiding: het op afroep meekijken via camera’s door de alarmcentrale, ter bescherming / beveiliging
van u of uw personeel. (*)
(*) In alle gevallen dient vooraf afstemming plaats te vinden met de afdeling ICT van MPL.
Abonnementen (CSS) calamiteiten, storingen en servicediensten (maatwerk)
MPL Easy Safe Integrations is het software house
Voor leveringen van software Advancis (Building Intelligent Solutions)
Zie voor processen en documenten op onze site
Support ondersteuning
Met onze supportdesk bieden wij een extra service om u te ondersteunen vanuit Easy Safe Integrations. Dit kan betrekking hebben
op implementatie van nieuwe workflows, aanpassing van bestaande workflows, rapportage, wijzigingen op gebied van ICT
/verbindingen en technische vragen. Voor deze dienstverlening hanteren wij een tarief van € 17,20 euro per eenheid van 15
minuten op basis van nacalculatie.
-Voor alarmaansluitingen aansluiting kunnen wij een inkoop of provisie overeenkomen
-Voor de overige producten gelden deze prijzen die u kunt doorbelasten met een setup fee
-Staat de door u gezochte of gewenste vorm van (alarmcentrale)dienstverlening niet vermeld in deze tarievenlijst, neem dan geheel
vrijblijvend contact op met onze Sales afdeling via sales@mpl.nl.
-Op alle omschreven punten in deze tarievenlijst zijn de Algemene Voorwaarden van MPL Alarm & Communicatie Centrale B.V., zoals
gedeponeerd bij de KvK te Harderwijk onder nummer 08127712, van toepassing.

