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Portofoons huren / Walkie talkies huren

Een portofoon of meerdere portofoons huren in Amsterdam of Rotterdam? 
Portofoon wordt in de volksmond ook wel een walkie talkie genoemd. Het 
werken met een portofoon is de meest gebruikte manier om snel en 
effectief te communiceren tijdens bijvoorbeeld evenementen of industriele 
stops. Portofoons zorgen ervoor dat u snel en eenvoudig in contact staat 
met een grote groep gebruikers. Het is bij portofoons makkelijk om in 
verschillende groepen te communiceren. Portofoons huurt u bij Firecom 
vanaf 6,- per dag. Naarmate u de portofoons langer wil gebruiken wordt de 
prijs per portofoon lager. Wij verhuren de Motorola DP 1400. Deze 
professionele portofoon maakt gebruik van de standaard vergunning. U 
heeft perfect bereik en hoeft u geen zorgen te maken over de vergunning. 
De portofoon maakt gebruik van onze evenementen frequenties.

De voordelen van een portofoon huren bij 
Firecom

Topmerken in grote steden; 
Portofoons huren Amsterdam, Rotterdam, 
Den Haag en Utrecht;

Vele accessoires beschikbaar;

Haal- & breng service;

Instructiekaartjes;

Digitale portofoons;

In heel Nederland service;

Portofoon huren voor Evenementen

Digitale communicatie

Onze verhuur portofoons worden geprogrammeerd in digitale modus. U 
heeft daardoor ongeveer 20% meer bereik en uitmuntende geluidskwaliteit. 
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Digitale communicatie filtert achtergrondgeluiden weg en maakt het 
mogelijk om priv gesprekken te voeren, statusberichten te versturen of 
andere bijzonder functies te gebruiken.

Portofoons huren

We hebben de volgende portofoons in de verhuur:

Motorola DP1400 (inclusief lader, tas, batterij en riemclip) 

Verhuurprijzen per portofoon per dag

6,- voor een dag
3,25 per dag bij huurperiode van een week
2,50 per dag bij huurperiode van een maand
1,70 per dag bij huurperiode van twee 
maanden
1,50 per dag bij huurperiode van zes 
maanden
1,00 per dag bij huurperiode van een jaar

Accessoires

Optioneel is het mogelijk om er verschillende accessoires bij te huren. U 
kunt hierbij denken aan schoudermicrofoons, extra batterijen, tassen en 
zesvoudige laders. All-in ear audio accessoires zijn uitsluitend te koop. Dit 
in verband met uw persoonlijke hygiene.

Verhuurprijzen per accessoire per dag (vanaf prijzen, vraag naar de 
definitieve prijzen voor uw periode) 

2,50 per dag voor een schoudermicrofoon

0,50 per dag voor een extra batterij voor de 
DP 1400

5,00 per dag voor een zesvoudige lader

Service van portofoon verhuur Firecom

Service, programmering en onderhoud van de portofoons zijn altijd 
inbegrepen. Met verzekeringen dekt u eigen risicobedragen af als er 
bijvoorbeeld een device kwijtraakt. We adviseren u graag in de beste 
oplossing hiervoor.

Bezorging

De portofoons worden geleverd in een koffer. De portofoons kunt u 
ophalen, laten versturen of kunnen wij (tegen meerprijs) laten bezorgen. Bij 
bezorging geeft Firecom tevens een uitleg van de werking van de 
portofoons. Hierdoor is het mogelijk om portofoons te huren in heel 
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Nederland en dus ook in de grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den 
Haag en Utrecht. 

Portofoons huren Amsterdam & andere steden

Heeft u portofoons nodig voor uw evenement in een stad als Amsterdam, 
Rotterdam, Den haag of Utrecht? We zorgen ervoor dat u enkel en alleen 
een topmerk tot uw beschikking krijgt, zodat uw event een succes wordt.

Portofoons huren / Walkie talkies huren

Een portofoon of meerdere portofoons huren in Amsterdam of Rotterdam? 
Portofoon wordt in de volksmond ook wel een walkie talkie genoemd. Het 
werken met een portofoon is de meest gebruikte manier om snel en 
effectief te communiceren tijdens bijvoorbeeld evenementen of industriele 
stops. Portofoons zorgen ervoor dat u snel en eenvoudig in contact staat 
met een grote groep gebruikers. Het is bij portofoons makkelijk om in 
verschillende groepen te communiceren. Portofoons huurt u bij Firecom 
vanaf 6,- per dag. Naarmate u de portofoons langer wil gebruiken wordt de 
prijs per portofoon lager. Wij verhuren de Motorola DP 1400. Deze 
professionele portofoon maakt gebruik van de standaard vergunning. U 
heeft perfect bereik en hoeft u geen zorgen te maken over de vergunning. 
De portofoon maakt gebruik van onze evenementen frequenties.

De voordelen van een portofoon huren bij 
Firecom

Topmerken in grote steden; 
Portofoons huren Amsterdam, Rotterdam, 
Den Haag en Utrecht;

Vele accessoires beschikbaar;

Haal- & breng service;

Instructiekaartjes;

Digitale portofoons;

In heel Nederland service;

Portofoon huren voor Evenementen

Digitale communicatie
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Onze verhuur portofoons worden geprogrammeerd in digitale modus. U 
heeft daardoor ongeveer 20% meer bereik en uitmuntende geluidskwaliteit. 
Digitale communicatie filtert achtergrondgeluiden weg en maakt het 
mogelijk om priv gesprekken te voeren, statusberichten te versturen of 
andere bijzonder functies te gebruiken.

Portofoons huren

We hebben de volgende portofoons in de verhuur:

Motorola DP1400 (inclusief lader, tas, batterij en riemclip) 

Verhuurprijzen per portofoon per dag

6,- voor een dag
3,25 per dag bij huurperiode van een week
2,50 per dag bij huurperiode van een maand
1,70 per dag bij huurperiode van twee 
maanden
1,50 per dag bij huurperiode van zes 
maanden
1,00 per dag bij huurperiode van een jaar

Accessoires

Optioneel is het mogelijk om er verschillende accessoires bij te huren. U 
kunt hierbij denken aan schoudermicrofoons, extra batterijen, tassen en 
zesvoudige laders. All-in ear audio accessoires zijn uitsluitend te koop. Dit 
in verband met uw persoonlijke hygiene.

Verhuurprijzen per accessoire per dag (vanaf prijzen, vraag naar de 
definitieve prijzen voor uw periode) 

2,50 per dag voor een schoudermicrofoon

0,50 per dag voor een extra batterij voor de 
DP 1400

5,00 per dag voor een zesvoudige lader

Service van portofoon verhuur Firecom

Service, programmering en onderhoud van de portofoons zijn altijd 
inbegrepen. Met verzekeringen dekt u eigen risicobedragen af als er 
bijvoorbeeld een device kwijtraakt. We adviseren u graag in de beste 
oplossing hiervoor.

Bezorging
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De portofoons worden geleverd in een koffer. De portofoons kunt u 
ophalen, laten versturen of kunnen wij (tegen meerprijs) laten bezorgen. Bij 
bezorging geeft Firecom tevens een uitleg van de werking van de 
portofoons. Hierdoor is het mogelijk om portofoons te huren in heel 
Nederland en dus ook in de grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den 
Haag en Utrecht. 

Portofoons huren Amsterdam & andere steden

Heeft u portofoons nodig voor uw evenement in een stad als Amsterdam, 
Rotterdam, Den haag of Utrecht? We zorgen ervoor dat u enkel en alleen 
een topmerk tot uw beschikking krijgt, zodat uw event een succes wordt.

Portofoons huren / Walkie talkies huren

Een portofoon of meerdere portofoons huren in Amsterdam of Rotterdam? 
Portofoon wordt in de volksmond ook wel een walkie talkie genoemd. Het 
werken met een portofoon is de meest gebruikte manier om snel en 
effectief te communiceren tijdens bijvoorbeeld evenementen of industriele 
stops. Portofoons zorgen ervoor dat u snel en eenvoudig in contact staat 
met een grote groep gebruikers. Het is bij portofoons makkelijk om in 
verschillende groepen te communiceren. Portofoons huurt u bij Firecom 
vanaf 6,- per dag. Naarmate u de portofoons langer wil gebruiken wordt de 
prijs per portofoon lager. Wij verhuren de Motorola DP 1400. Deze 
professionele portofoon maakt gebruik van de standaard vergunning. U 
heeft perfect bereik en hoeft u geen zorgen te maken over de vergunning. 
De portofoon maakt gebruik van onze evenementen frequenties.

De voordelen van een portofoon huren bij 
Firecom

Topmerken in grote steden; 
Portofoons huren Amsterdam, Rotterdam, 
Den Haag en Utrecht;

Vele accessoires beschikbaar;

Haal- & breng service;

Instructiekaartjes;

Digitale portofoons;

In heel Nederland service;

Portofoon huren voor Evenementen

Digitale communicatie
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Onze verhuur portofoons worden geprogrammeerd in digitale modus. U 
heeft daardoor ongeveer 20% meer bereik en uitmuntende geluidskwaliteit. 
Digitale communicatie filtert achtergrondgeluiden weg en maakt het 
mogelijk om priv gesprekken te voeren, statusberichten te versturen of 
andere bijzonder functies te gebruiken.

Portofoons huren

We hebben de volgende portofoons in de verhuur:

Motorola DP1400 (inclusief lader, tas, batterij en riemclip) 

Verhuurprijzen per portofoon per dag

6,- voor een dag
3,25 per dag bij huurperiode van een week
2,50 per dag bij huurperiode van een maand
1,70 per dag bij huurperiode van twee 
maanden
1,50 per dag bij huurperiode van zes 
maanden
1,00 per dag bij huurperiode van een jaar

Accessoires

Optioneel is het mogelijk om er verschillende accessoires bij te huren. U 
kunt hierbij denken aan schoudermicrofoons, extra batterijen, tassen en 
zesvoudige laders. All-in ear audio accessoires zijn uitsluitend te koop. Dit 
in verband met uw persoonlijke hygiene.

Verhuurprijzen per accessoire per dag (vanaf prijzen, vraag naar de 
definitieve prijzen voor uw periode) 

2,50 per dag voor een schoudermicrofoon

0,50 per dag voor een extra batterij voor de 
DP 1400

5,00 per dag voor een zesvoudige lader

Service van portofoon verhuur Firecom

Service, programmering en onderhoud van de portofoons zijn altijd 
inbegrepen. Met verzekeringen dekt u eigen risicobedragen af als er 
bijvoorbeeld een device kwijtraakt. We adviseren u graag in de beste 
oplossing hiervoor.

Bezorging
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De portofoons worden geleverd in een koffer. De portofoons kunt u 
ophalen, laten versturen of kunnen wij (tegen meerprijs) laten bezorgen. Bij 
bezorging geeft Firecom tevens een uitleg van de werking van de 
portofoons. Hierdoor is het mogelijk om portofoons te huren in heel 
Nederland en dus ook in de grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den 
Haag en Utrecht. 

Portofoons huren Amsterdam & andere steden

Heeft u portofoons nodig voor uw evenement in een stad als Amsterdam, 
Rotterdam, Den haag of Utrecht? We zorgen ervoor dat u enkel en alleen 
een topmerk tot uw beschikking krijgt, zodat uw event een succes wordt.

Portofoons huren / Walkie talkies huren

Een portofoon of meerdere portofoons huren in Amsterdam of Rotterdam? 
Portofoon wordt in de volksmond ook wel een walkie talkie genoemd. Het 
werken met een portofoon is de meest gebruikte manier om snel en 
effectief te communiceren tijdens bijvoorbeeld evenementen of industriele 
stops. Portofoons zorgen ervoor dat u snel en eenvoudig in contact staat 
met een grote groep gebruikers. Het is bij portofoons makkelijk om in 
verschillende groepen te communiceren. Portofoons huurt u bij Firecom 
vanaf 6,- per dag. Naarmate u de portofoons langer wil gebruiken wordt de 
prijs per portofoon lager. Wij verhuren de Motorola DP 1400. Deze 
professionele portofoon maakt gebruik van de standaard vergunning. U 
heeft perfect bereik en hoeft u geen zorgen te maken over de vergunning. 
De portofoon maakt gebruik van onze evenementen frequenties.

De voordelen van huren bij Firecom

Topmerken in grote steden; 
Portofoons huren Amsterdam, Rotterdam, 
Den Haag en Utrecht;

Vele accessoires beschikbaar;

Haal- & breng service;

Instructiekaartjes;

Digitale portofoons;

In heel Nederland service;

Portofoon huren voor Evenementen

Digitale communicatie

Onze verhuur portofoons worden geprogrammeerd in digitale modus. U 
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heeft daardoor ongeveer 20% meer bereik en uitmuntende geluidskwaliteit. 
Digitale communicatie filtert achtergrondgeluiden weg en maakt het 
mogelijk om priv gesprekken te voeren, statusberichten te versturen of 
andere bijzonder functies te gebruiken.

Portofoons huren

We hebben de volgende portofoons in de verhuur:

Motorola DP1400 (inclusief lader, tas, batterij en riemclip) 

Verhuurprijzen per portofoon per dag

6,- voor een dag
3,25 per dag bij huurperiode van een week
2,50 per dag bij huurperiode van een maand
1,70 per dag bij huurperiode van twee 
maanden
1,50 per dag bij huurperiode van zes 
maanden
1,00 per dag bij huurperiode van een jaar

Accessoires

Optioneel is het mogelijk om er verschillende accessoires bij te huren. U 
kunt hierbij denken aan schoudermicrofoons, extra batterijen, tassen en 
zesvoudige laders. All-in ear audio accessoires zijn uitsluitend te koop. Dit 
in verband met uw persoonlijke hygiene. Verhuurprijzen per accessoire per 
dag (vanaf prijzen, vraag naar de definitieve prijzen voor uw periode) 

2,50 per dag voor een schoudermicrofoon
0,50 per dag voor een extra batterij voor de 
DP 1400
5,00 per dag voor een zesvoudige lader

Service van portofoon verhuur Firecom

Service, programmering en onderhoud van de portofoons zijn altijd 
inbegrepen. Met verzekeringen dekt u eigen risicobedragen af als er 
bijvoorbeeld een device kwijtraakt. We adviseren u graag in de beste 
oplossing hiervoor. 

Bezorging

De portofoons worden geleverd in een koffer. De portofoons kunt u 
ophalen, laten versturen of kunnen wij (tegen meerprijs) laten bezorgen. Bij 
bezorging geeft Firecom tevens een uitleg van de werking van de 
portofoons. Hierdoor is het mogelijk om portofoons te huren in heel 
Nederland en dus ook in de grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den 
Haag en Utrecht. 
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Portofoons huren Amsterdam & andere steden

Heeft u portofoons nodig voor uw evenement in een stad als Amsterdam, 
Rotterdam, Den haag of Utrecht? We zorgen ervoor dat u enkel en alleen 
een topmerk tot uw beschikking krijgt, zodat uw event een succes wordt.

Direct huren?

Vul het onderstaande formulier in en huur direct uw portofoons. U ontvangt 
z.s.m. bevestiging van de verhuur van Firecom portofoonverhuur.

Portofoons huren / Walkie talkies huren

Een portofoon of meerdere portofoons huren in Amsterdam of Rotterdam? 
Portofoon wordt in de volksmond ook wel een walkie talkie genoemd. Het 
werken met een portofoon is de meest gebruikte manier om snel en 
effectief te communiceren tijdens bijvoorbeeld evenementen of industriele 
stops. Portofoons zorgen ervoor dat u snel en eenvoudig in contact staat 
met een grote groep gebruikers. Het is bij portofoons makkelijk om in 
verschillende groepen te communiceren. Portofoons huurt u bij Firecom 
vanaf 6,- per dag. Naarmate u de portofoons langer wil gebruiken wordt de 
prijs per portofoon lager. Wij verhuren de Motorola DP 1400. Deze 
professionele portofoon maakt gebruik van de standaard vergunning. U 
heeft perfect bereik en hoeft u geen zorgen te maken over de vergunning. 
De portofoon maakt gebruik van onze evenementen frequenties.

De voordelen van een portofoon huren bij 
Firecom

Topmerken in grote steden; 
Portofoons huren Amsterdam, Rotterdam, 
Den Haag en Utrecht;

Vele accessoires beschikbaar;

Haal- & breng service;

Instructiekaartjes;

Digitale portofoons;

In heel Nederland service;

Portofoon huren voor Evenementen
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Digitale communicatie

Onze verhuur portofoons worden geprogrammeerd in digitale modus. U 
heeft daardoor ongeveer 20% meer bereik en uitmuntende geluidskwaliteit. 
Digitale communicatie filtert achtergrondgeluiden weg en maakt het 
mogelijk om priv gesprekken te voeren, statusberichten te versturen of 
andere bijzonder functies te gebruiken.

Portofoons huren

We hebben de volgende portofoons in de verhuur:

Motorola DP1400 (inclusief lader, tas, batterij en riemclip) 

Verhuurprijzen per portofoon per dag

6,- voor een dag
3,25 per dag bij huurperiode van een week
2,50 per dag bij huurperiode van een maand
1,70 per dag bij huurperiode van twee 
maanden
1,50 per dag bij huurperiode van zes 
maanden
1,00 per dag bij huurperiode van een jaar

Accessoires

Optioneel is het mogelijk om er verschillende accessoires bij te huren. U 
kunt hierbij denken aan schoudermicrofoons, extra batterijen, tassen en 
zesvoudige laders. All-in ear audio accessoires zijn uitsluitend te koop. Dit 
in verband met uw persoonlijke hygiene.

Verhuurprijzen per accessoire per dag (vanaf prijzen, vraag naar de 
definitieve prijzen voor uw periode) 

2,50 per dag voor een schoudermicrofoon

0,50 per dag voor een extra batterij voor de 
DP 1400

5,00 per dag voor een zesvoudige lader

Service van portofoon verhuur Firecom

Service, programmering en onderhoud van de portofoons zijn altijd 
inbegrepen. Met verzekeringen dekt u eigen risicobedragen af als er 
bijvoorbeeld een device kwijtraakt. We adviseren u graag in de beste 
oplossing hiervoor.
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Bezorging

De portofoons worden geleverd in een koffer. De portofoons kunt u 
ophalen, laten versturen of kunnen wij (tegen meerprijs) laten bezorgen. Bij 
bezorging geeft Firecom tevens een uitleg van de werking van de 
portofoons. Hierdoor is het mogelijk om portofoons te huren in heel 
Nederland en dus ook in de grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den 
Haag en Utrecht. 

Portofoons huren Amsterdam & andere steden

Heeft u portofoons nodig voor uw evenement in een stad als Amsterdam, 
Rotterdam, Den haag of Utrecht? We zorgen ervoor dat u enkel en alleen 
een topmerk tot uw beschikking krijgt, zodat uw event een succes wordt.

Portofoons huren / Walkie talkies huren

Een portofoon of meerdere portofoons huren in Amsterdam of Rotterdam? 
Portofoon wordt in de volksmond ook wel een walkie talkie genoemd. Het 
werken met een portofoon is de meest gebruikte manier om snel en 
effectief te communiceren tijdens bijvoorbeeld evenementen of industriele 
stops. Portofoons zorgen ervoor dat u snel en eenvoudig in contact staat 
met een grote groep gebruikers. Het is bij portofoons makkelijk om in 
verschillende groepen te communiceren. Portofoons huurt u bij Firecom 
vanaf 6,- per dag. Naarmate u de portofoons langer wil gebruiken wordt de 
prijs per portofoon lager. Wij verhuren de Motorola DP 1400. Deze 
professionele portofoon maakt gebruik van de standaard vergunning. U 
heeft perfect bereik en hoeft u geen zorgen te maken over de vergunning. 
De portofoon maakt gebruik van onze evenementen frequenties.

De voordelen van een portofoon huren bij 
Firecom

Topmerken in grote steden; 
Portofoons huren Amsterdam, Rotterdam, 
Den Haag en Utrecht;

Vele accessoires beschikbaar;

Haal- & breng service;

Instructiekaartjes;

Digitale portofoons;

In heel Nederland service;

Portofoon huren voor Evenementen
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Digitale communicatie

Onze verhuur portofoons worden geprogrammeerd in digitale modus. U 
heeft daardoor ongeveer 20% meer bereik en uitmuntende geluidskwaliteit. 
Digitale communicatie filtert achtergrondgeluiden weg en maakt het 
mogelijk om priv gesprekken te voeren, statusberichten te versturen of 
andere bijzonder functies te gebruiken.

Portofoons huren

We hebben de volgende portofoons in de verhuur:

Motorola DP1400 (inclusief lader, tas, batterij en riemclip) 

Verhuurprijzen per portofoon per dag

6,- voor een dag
3,25 per dag bij huurperiode van een week
2,50 per dag bij huurperiode van een maand
1,70 per dag bij huurperiode van twee 
maanden
1,50 per dag bij huurperiode van zes 
maanden
1,00 per dag bij huurperiode van een jaar

Accessoires

Optioneel is het mogelijk om er verschillende accessoires bij te huren. U 
kunt hierbij denken aan schoudermicrofoons, extra batterijen, tassen en 
zesvoudige laders. All-in ear audio accessoires zijn uitsluitend te koop. Dit 
in verband met uw persoonlijke hygiene.

Verhuurprijzen per accessoire per dag (vanaf prijzen, vraag naar de 
definitieve prijzen voor uw periode) 

2,50 per dag voor een schoudermicrofoon

0,50 per dag voor een extra batterij voor de 
DP 1400

5,00 per dag voor een zesvoudige lader

Service van portofoon verhuur Firecom
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Service, programmering en onderhoud van de portofoons zijn altijd 
inbegrepen. Met verzekeringen dekt u eigen risicobedragen af als er 
bijvoorbeeld een device kwijtraakt. We adviseren u graag in de beste 
oplossing hiervoor.

Bezorging

De portofoons worden geleverd in een koffer. De portofoons kunt u 
ophalen, laten versturen of kunnen wij (tegen meerprijs) laten bezorgen. Bij 
bezorging geeft Firecom tevens een uitleg van de werking van de 
portofoons. Hierdoor is het mogelijk om portofoons te huren in heel 
Nederland en dus ook in de grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den 
Haag en Utrecht. 

Portofoons huren Amsterdam & andere steden

Heeft u portofoons nodig voor uw evenement in een stad als Amsterdam, 
Rotterdam, Den haag of Utrecht? We zorgen ervoor dat u enkel en alleen 
een topmerk tot uw beschikking krijgt, zodat uw event een succes wordt.

Portofoons huren / Walkie talkies huren

Een portofoon of meerdere portofoons huren in Amsterdam of Rotterdam? 
Portofoon wordt in de volksmond ook wel een walkie talkie genoemd. Het 
werken met een portofoon is de meest gebruikte manier om snel en 
effectief te communiceren tijdens bijvoorbeeld evenementen of industriele 
stops. Portofoons zorgen ervoor dat u snel en eenvoudig in contact staat 
met een grote groep gebruikers. Het is bij portofoons makkelijk om in 
verschillende groepen te communiceren. Portofoons huurt u bij Firecom 
vanaf 6,- per dag. Naarmate u de portofoons langer wil gebruiken wordt de 
prijs per portofoon lager. Wij verhuren de Motorola DP 1400. Deze 
professionele portofoon maakt gebruik van de standaard vergunning. U 
heeft perfect bereik en hoeft u geen zorgen te maken over de vergunning. 
De portofoon maakt gebruik van onze evenementen frequenties.

De voordelen van huren bij Firecom

Topmerken in grote steden; 
Portofoons huren Amsterdam, Rotterdam, 
Den Haag en Utrecht;

Vele accessoires beschikbaar;

Haal- & breng service;

Instructiekaartjes;

Digitale portofoons;
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In heel Nederland service;

Portofoon huren voor Evenementen

Digitale communicatie

Onze verhuur portofoons worden geprogrammeerd in digitale modus. U 
heeft daardoor ongeveer 20% meer bereik en uitmuntende geluidskwaliteit. 
Digitale communicatie filtert achtergrondgeluiden weg en maakt het 
mogelijk om priv gesprekken te voeren, statusberichten te versturen of 
andere bijzonder functies te gebruiken.

Portofoons huren

We hebben de volgende portofoons in de verhuur:

Motorola DP1400 (inclusief lader, tas, batterij en riemclip) 

Verhuurprijzen per portofoon per dag

6,- voor een dag
3,25 per dag bij huurperiode van een week
2,50 per dag bij huurperiode van een maand
1,70 per dag bij huurperiode van twee 
maanden
1,50 per dag bij huurperiode van zes 
maanden
1,00 per dag bij huurperiode van een jaar

Accessoires

Optioneel is het mogelijk om er verschillende accessoires bij te huren. U 
kunt hierbij denken aan schoudermicrofoons, extra batterijen, tassen en 
zesvoudige laders. All-in ear audio accessoires zijn uitsluitend te koop. Dit 
in verband met uw persoonlijke hygiene. Verhuurprijzen per accessoire per 
dag (vanaf prijzen, vraag naar de definitieve prijzen voor uw periode) 

2,50 per dag voor een schoudermicrofoon
0,50 per dag voor een extra batterij voor de 
DP 1400
5,00 per dag voor een zesvoudige lader

Service van portofoon verhuur Firecom

Service, programmering en onderhoud van de portofoons zijn altijd 
inbegrepen. Met verzekeringen dekt u eigen risicobedragen af als er 
bijvoorbeeld een device kwijtraakt. We adviseren u graag in de beste 
oplossing hiervoor. 

Bezorging
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De portofoons worden geleverd in een koffer. De portofoons kunt u 
ophalen, laten versturen of kunnen wij (tegen meerprijs) laten bezorgen. Bij 
bezorging geeft Firecom tevens een uitleg van de werking van de 
portofoons. Hierdoor is het mogelijk om portofoons te huren in heel 
Nederland en dus ook in de grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den 
Haag en Utrecht. 

Portofoons huren Amsterdam & andere steden

Heeft u portofoons nodig voor uw evenement in een stad als Amsterdam, 
Rotterdam, Den haag of Utrecht? We zorgen ervoor dat u enkel en alleen 
een topmerk tot uw beschikking krijgt, zodat uw event een succes wordt.

Direct huren?

Vul het onderstaande formulier in en huur direct uw portofoons. U ontvangt 
z.s.m. bevestiging van de verhuur van Firecom portofoonverhuur.

Portofoons huren / Walkie talkies huren

Een portofoon of meerdere portofoons huren in Amsterdam of Rotterdam? 
Portofoon wordt in de volksmond ook wel een walkie talkie genoemd. Het 
werken met een portofoon is de meest gebruikte manier om snel en 
effectief te communiceren tijdens bijvoorbeeld evenementen of industriele 
stops. Portofoons zorgen ervoor dat u snel en eenvoudig in contact staat 
met een grote groep gebruikers. Het is bij portofoons makkelijk om in 
verschillende groepen te communiceren. Portofoons huurt u bij Firecom 
vanaf 6,- per dag. Naarmate u de portofoons langer wil gebruiken wordt de 
prijs per portofoon lager. Wij verhuren de Motorola DP 1400. Deze 
professionele portofoon maakt gebruik van de standaard vergunning. U 
heeft perfect bereik en hoeft u geen zorgen te maken over de vergunning. 
De portofoon maakt gebruik van onze evenementen frequenties.

De voordelen van een portofoon huren bij 
Firecom

Topmerken in grote steden; 
Portofoons huren Amsterdam, Rotterdam, 
Den Haag en Utrecht;

Vele accessoires beschikbaar;

Haal- & breng service;

Instructiekaartjes;
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Digitale portofoons;

In heel Nederland service;

Portofoon huren voor Evenementen

Digitale communicatie

Onze verhuur portofoons worden geprogrammeerd in digitale modus. U 
heeft daardoor ongeveer 20% meer bereik en uitmuntende geluidskwaliteit. 
Digitale communicatie filtert achtergrondgeluiden weg en maakt het 
mogelijk om priv gesprekken te voeren, statusberichten te versturen of 
andere bijzonder functies te gebruiken.

Portofoons huren

We hebben de volgende portofoons in de verhuur:

Motorola DP1400 (inclusief lader, tas, batterij en riemclip) 

Verhuurprijzen per portofoon per dag

6,- voor een dag
3,25 per dag bij huurperiode van een week
2,50 per dag bij huurperiode van een maand
1,70 per dag bij huurperiode van twee 
maanden
1,50 per dag bij huurperiode van zes 
maanden
1,00 per dag bij huurperiode van een jaar

Accessoires

Optioneel is het mogelijk om er verschillende accessoires bij te huren. U 
kunt hierbij denken aan schoudermicrofoons, extra batterijen, tassen en 
zesvoudige laders. All-in ear audio accessoires zijn uitsluitend te koop. Dit 
in verband met uw persoonlijke hygiene.

Verhuurprijzen per accessoire per dag (vanaf prijzen, vraag naar de 
definitieve prijzen voor uw periode) 

2,50 per dag voor een schoudermicrofoon

0,50 per dag voor een extra batterij voor de 
DP 1400

5,00 per dag voor een zesvoudige lader

Service van portofoon verhuur Firecom

Service, programmering en onderhoud van de portofoons zijn altijd 
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inbegrepen. Met verzekeringen dekt u eigen risicobedragen af als er 
bijvoorbeeld een device kwijtraakt. We adviseren u graag in de beste 
oplossing hiervoor.

Bezorging

De portofoons worden geleverd in een koffer. De portofoons kunt u 
ophalen, laten versturen of kunnen wij (tegen meerprijs) laten bezorgen. Bij 
bezorging geeft Firecom tevens een uitleg van de werking van de 
portofoons. Hierdoor is het mogelijk om portofoons te huren in heel 
Nederland en dus ook in de grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den 
Haag en Utrecht. 

Portofoons huren Amsterdam & andere steden

Heeft u portofoons nodig voor uw evenement in een stad als Amsterdam, 
Rotterdam, Den haag of Utrecht? We zorgen ervoor dat u enkel en alleen 
een topmerk tot uw beschikking krijgt, zodat uw event een succes wordt.

Portofoons huren / Walkie talkies huren

Een portofoon of meerdere portofoons huren in Amsterdam of Rotterdam? 
Portofoon wordt in de volksmond ook wel een walkie talkie genoemd. Het 
werken met een portofoon is de meest gebruikte manier om snel en 
effectief te communiceren tijdens bijvoorbeeld evenementen of industriele 
stops. Portofoons zorgen ervoor dat u snel en eenvoudig in contact staat 
met een grote groep gebruikers. Het is bij portofoons makkelijk om in 
verschillende groepen te communiceren. Portofoons huurt u bij Firecom 
vanaf 6,- per dag. Naarmate u de portofoons langer wil gebruiken wordt de 
prijs per portofoon lager. Wij verhuren de Motorola DP 1400. Deze 
professionele portofoon maakt gebruik van de standaard vergunning. U 
heeft perfect bereik en hoeft u geen zorgen te maken over de vergunning. 
De portofoon maakt gebruik van onze evenementen frequenties.

De voordelen van huren bij Firecom

Topmerken in grote steden; 
Portofoons huren Amsterdam, Rotterdam, 
Den Haag en Utrecht;

Vele accessoires beschikbaar;

Haal- & breng service;

Instructiekaartjes;

Digitale portofoons;

In heel Nederland service;
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Portofoon huren voor Evenementen

Digitale communicatie

Onze verhuur portofoons worden geprogrammeerd in digitale modus. U 
heeft daardoor ongeveer 20% meer bereik en uitmuntende geluidskwaliteit. 
Digitale communicatie filtert achtergrondgeluiden weg en maakt het 
mogelijk om priv gesprekken te voeren, statusberichten te versturen of 
andere bijzonder functies te gebruiken.

Portofoons huren

We hebben de volgende portofoons in de verhuur:

Motorola DP1400 (inclusief lader, tas, batterij en riemclip) 

Verhuurprijzen per portofoon per dag

6,- voor een dag
3,25 per dag bij huurperiode van een week
2,50 per dag bij huurperiode van een maand
1,70 per dag bij huurperiode van twee 
maanden
1,50 per dag bij huurperiode van zes 
maanden
1,00 per dag bij huurperiode van een jaar

Accessoires

Optioneel is het mogelijk om er verschillende accessoires bij te huren. U 
kunt hierbij denken aan schoudermicrofoons, extra batterijen, tassen en 
zesvoudige laders. All-in ear audio accessoires zijn uitsluitend te koop. Dit 
in verband met uw persoonlijke hygiene. Verhuurprijzen per accessoire per 
dag (vanaf prijzen, vraag naar de definitieve prijzen voor uw periode) 

2,50 per dag voor een schoudermicrofoon
0,50 per dag voor een extra batterij voor de 
DP 1400
5,00 per dag voor een zesvoudige lader

Service van portofoon verhuur Firecom

Service, programmering en onderhoud van de portofoons zijn altijd 
inbegrepen. Met verzekeringen dekt u eigen risicobedragen af als er 
bijvoorbeeld een device kwijtraakt. We adviseren u graag in de beste 
oplossing hiervoor. 

Bezorging

De portofoons worden geleverd in een koffer. De portofoons kunt u 
ophalen, laten versturen of kunnen wij (tegen meerprijs) laten bezorgen. Bij 
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bezorging geeft Firecom tevens een uitleg van de werking van de 
portofoons. Hierdoor is het mogelijk om portofoons te huren in heel 
Nederland en dus ook in de grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den 
Haag en Utrecht. 

Portofoons huren Amsterdam & andere steden

Heeft u portofoons nodig voor uw evenement in een stad als Amsterdam, 
Rotterdam, Den haag of Utrecht? We zorgen ervoor dat u enkel en alleen 
een topmerk tot uw beschikking krijgt, zodat uw event een succes wordt.

Direct huren?

Vul het onderstaande formulier in en huur direct uw portofoons. U ontvangt 
z.s.m. bevestiging van de verhuur van Firecom portofoonverhuur.

Portofoons huren / Walkie talkies huren

Een portofoon of meerdere portofoons huren in Amsterdam of Rotterdam? 
Portofoon wordt in de volksmond ook wel een walkie talkie genoemd. Het 
werken met een portofoon is de meest gebruikte manier om snel en 
effectief te communiceren tijdens bijvoorbeeld evenementen of industriele 
stops. Portofoons zorgen ervoor dat u snel en eenvoudig in contact staat 
met een grote groep gebruikers. Het is bij portofoons makkelijk om in 
verschillende groepen te communiceren. Portofoons huurt u bij Firecom 
vanaf 6,- per dag. Naarmate u de portofoons langer wil gebruiken wordt de 
prijs per portofoon lager. Wij verhuren de Motorola DP 1400. Deze 
professionele portofoon maakt gebruik van de standaard vergunning. U 
heeft perfect bereik en hoeft u geen zorgen te maken over de vergunning. 
De portofoon maakt gebruik van onze evenementen frequenties.

De voordelen van een portofoon huren bij 
Firecom

Topmerken in grote steden; 
Portofoons huren Amsterdam, Rotterdam, 
Den Haag en Utrecht;

Vele accessoires beschikbaar;

Haal- & breng service;

Instructiekaartjes;

Digitale portofoons;
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In heel Nederland service;

Portofoon huren voor Evenementen

Digitale communicatie

Onze verhuur portofoons worden geprogrammeerd in digitale modus. U 
heeft daardoor ongeveer 20% meer bereik en uitmuntende geluidskwaliteit. 
Digitale communicatie filtert achtergrondgeluiden weg en maakt het 
mogelijk om priv gesprekken te voeren, statusberichten te versturen of 
andere bijzonder functies te gebruiken.

Portofoons huren

We hebben de volgende portofoons in de verhuur:

Motorola DP1400 (inclusief lader, tas, batterij en riemclip) 

Verhuurprijzen per portofoon per dag

6,- voor een dag
3,25 per dag bij huurperiode van een week
2,50 per dag bij huurperiode van een maand
1,70 per dag bij huurperiode van twee 
maanden
1,50 per dag bij huurperiode van zes 
maanden
1,00 per dag bij huurperiode van een jaar

Accessoires

Optioneel is het mogelijk om er verschillende accessoires bij te huren. U 
kunt hierbij denken aan schoudermicrofoons, extra batterijen, tassen en 
zesvoudige laders. All-in ear audio accessoires zijn uitsluitend te koop. Dit 
in verband met uw persoonlijke hygiene. Verhuurprijzen per accessoire per 
dag (vanaf prijzen, vraag naar de definitieve prijzen voor uw periode) 

2,50 per dag voor een schoudermicrofoon
0,50 per dag voor een extra batterij voor de 
DP 1400
5,00 per dag voor een zesvoudige lader

Service van portofoon verhuur Firecom

Service, programmering en onderhoud van de portofoons zijn altijd 
inbegrepen. Met verzekeringen dekt u eigen risicobedragen af als er 
bijvoorbeeld een device kwijtraakt. We adviseren u graag in de beste 
oplossing hiervoor. 

Bezorging
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Extra informatie

Sku portofoons-huren

Categories
Portofoon kopen - De #1 in portofoons, Beveiliging portofoons, Evenementen portofoons, Industrie, Olie & Gas, 
Zeevaart

Merk Firecom

De portofoons worden geleverd in een koffer. De portofoons kunt u 
ophalen, laten versturen of kunnen wij (tegen meerprijs) laten bezorgen. Bij 
bezorging geeft Firecom tevens een uitleg van de werking van de 
portofoons. Hierdoor is het mogelijk om portofoons te huren in heel 
Nederland en dus ook in de grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den 
Haag en Utrecht. 

Portofoons huren Amsterdam & andere steden

Heeft u portofoons nodig voor uw evenement in een stad als Amsterdam, 
Rotterdam, Den haag of Utrecht? We zorgen ervoor dat u enkel en alleen 
een topmerk tot uw beschikking krijgt, zodat uw event een succes wordt.

Direct huren?

Vul het onderstaande formulier in en huur direct uw portofoons. U ontvangt 
z.s.m. bevestiging van de verhuur van Firecom portofoonverhuur.

Vul het onderstaande formulier in en huur direct uw portofoons. U ontvangt 
z.s.m. bevestiging van de verhuur van Firecom portofoonverhuur.

Bezorgd op werkdagen binnen 24 uur

 Meer dan een webshop

 24/7 paraat serviceteam NL&BE

 ISO9001 gecertificeerd

 Klanttevredenheid van 8.7

 Motorola Platinum partner
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