
HUURPERIODE - PRIJZEN PER DAG DAG WEEK MAAND 2 MND 6 MND 1 JAAR

ATEX smartphone € 55,00 € 17,00 € 13,85 € 11,00 € 6,00 € 4,30

NL Simkaart (10 GB data) € 10,00 € 5,00 € 1,16 € 1,16 € 1,16 € 1,16

Mobile Device Management € 5,00 € 0,72 € 0,17 € 0,16 € 0,15 € 0,15

• ATEX smartphones kunnen niet via Flash Private Mobile Networks verzekerd worden
• Prijzen inclusief service en onderhoud
• Prijzen exclusief voorrij- of verzendkosten en BTW (zie Verhuurvoorwaarden)
• Prijzen voor een huurtermijn langer dan 1 jaar zijn op aanvraag 
• De programmeerkosten voor Mobile Device Management bedragen € 22,70 euro per device

Explosieveilige ATEX smartphone
Efficiënter werken

Smartphones zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Met de 
recente technologische ontwikkelingen en de vlucht die mobiele applicaties 
hebben genomen, zijn ze ook niet meer weg te denken uit de industrie. 

(ATEX) smartphones kunt u gebruiken om diverse processen te digitaliseren 
en efficiënter te maken. Denk aan werkvoorbereiding, projectplanning, 
service en storingen, inspecties en keuringen, veiligheid, urenregistratie, 
declaraties en educatie. Het digitaliseren van uw vergunningen bijvoorbeeld, 
voorkomt wachten bij het vergunningenbureau én het voorkomt dat 
belangrijke documenten kwijtraken.

Onze robuuste ATEX smartphones kunnen worden gebruikt in ATEX genormeerde 
omgevingen. U kunt er diverse applicaties op installeren die bijdragen aan 
efficiëntere bedrijfsprocessen, gebruiksgemak en veiligheid.

Met Mobile Device Management (MDM) bewaakt u de integriteit van uw ICT 
infrastructuur en voorkomt u ongewenste verspreiding van vertrouwde informatie. U 
kunt het gebruik van bepaalde apps al dan niet toestaan en daarmee de efficiëntie en 
veiligheid borgen.

Data / Gesprekskosten 
Data buiten de bundel, gesprekskosten en SMS worden door middel van een 
gespecificeerde nota van onze Service Provider aan u doorberekend. Voor deze 
administratieve handeling wordt 10% toeslag berekend. Het abonnement dat is 
afgesloten, is gebaseerd op het verzenden van data.

www.flash-privatemobilenetworks.com




