
Gratis assistentie bij vergunnings-
aanvraag

Voor het gebruik van een walkie talkie of portofoon zijn er vele 
vergunningsvrije frequenties beschikbaar. Hierbij is het niet nodig om een 
vergunning aan te vragen en kunt direct starten met het versturen van 
boodschappen naar elkaar. Daarnaast zijn er ook portofoons waar het 
aanvragen van een vergunning wel vereist is. Om het verschil duidelijk uit te 
leggen vertellen we u er hieronder graag meer over.

Walkie talkies zonder vergunning

Er zijn diverse frequenties beschikbaar voor portofoongebruik waar u vrij op 
kunt communiceren. Dit geldt zo voor de standaard PMR446 frequentie. Dit 
zijn acht vrije frequenties op de 446 MHZ band hoogte waar iedereen vrij is 
om contact te hebben. We noemen deze ook wel PMR446 portofoons.

Het maximale zendvermogen van deze portofoon is 0,5 Watt en deze 
hebben in de praktijk meestal een bereik van 1 kilometer in het open veld. 
Bij onze productomschrijving staat precies aangegeven of de walkie talkie 
vergunningsvrij gebruikt mag worden, zodat u zeker weet dat u geen 
licentie hoeft aan te vragen bij het Agentschap telecom.

Een volledige lijst met alle vergunning vrije frequenties en voorwaarden is 
beschreven in de Nederlandse wet en kunt u hier vinden.

De voor- en nadelen van vergunningsvrije 
walkie talkies

Vergunningsvrije walkie talkies zijn eenvoudig en snel te gebruiken. Deze 
zijn goedkoop in aanschaf en besparen u een hoop geld doordat u 
bijvoorbeeld op vakantie gratis kan communiceren met uw reisgenoten. In 
het kort heeft een vergunningsvrije walkie talkie de volgende voordelen:

Goedkoop in aanschaf
Vrij om met iedereen te communiceren
Onafhankelijk van dure netwerkprovider door eigen verbinding

De vergunningsvrije walkie talkies hebben echter ook elke nadelen ten 
opzichte van portofoons waar een vergunning vereist is:

Beperkt bereik, zeker in stedelijk gebied
Kans op storingen doordat iedereen vrij is om op deze frequentie te 
communicerenn
Geen beveiligde verbinding waardoor het mogelijk is dat mensen 
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meeluisteren

Walkie talkies met vergunning

Als u een portofoon voor een besloten verbinding wilt inzetten, dan is het 
aanvragen van een vergunning vereist. Ook als uw portofoon een sterker 
zendvermogen heeft dan 0,5 Watt is een licentie vereist. Alle organisaties of 
bedrijven kunnen een vergunning aanvragen waarna de vergunning 
maximaal 5 jaar geldig is.

Hoe vraagt u een zendvergunning aan?

Een vergunning voor het gebruik van een besloten portofoon moet je 
aanvragen bij het Nederlandse Agentschap Telecom. Door middel van het 
invullen van een formulier krijg je een eigen frequentie toegewezen en deze 
frequentie is alleen te gebruiken op de door jou gekochte portofoons. De 
vergunning is hierdoor gekoppeld aan deze specifieke portofoons en de 
frequentie mag dus ook niet gebruikt worden door andere portofoons. Houd 
hier rekening mee als je nieuwe portofoons wilt aanschaffen. U zult deze 
wijziging moeten doorgeven.

Soorten vergunningen

Er zijn drie verschillende soorten vergunningen die u kunt aanvragen:

1.Vergunning voor een vaste frequentie, niet-landelijk gebruik

U kunt een vergunning aanvragen voor een vaste frequentie, zodat u met 
uw portofoons veilig kunt communiceren op die frequentie. Hierbij krijgt een 
u een specifiek gebied toegewezen, zoals het terrein om en rond uw 
bedrijfspand.

2.Vergunning voor laagvermogen, landelijk gebruik

Met een vergunning voor laagvermogen portofoons is het toegestaan om 
overal in Nederland deze frequentie te gebruiken. Deze vergunning is ook 
goedkoper, echter is er meer kans op storingen gezien er meerdere 
mensen op deze frequentie actief kunnen zijn.

3.Vergunning voor tijdelijk gebruik portofoons

Als u portofoons wilt verhuren, dan kunt u hiervoor een vergunning 
aanvragen. Hierdoor hoeven huurders deze niet zelf aan te vragen. Een 
frequentie mag bij deze vergunning maximaal twee weken achtereen op 
dezelfde locatie gebruikt worden.
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Extra informatie

Sku Vergunning-porto

Categories Overige

Accessoire-
voor

CLPePLUS, FNK, TwigProtectorProAtex, TwigProtectorPro, M-37, TK-3701, TK-3701DE, WAVE, TLK100i, 300-00439, 
DEserie, SQUAD, RESQ, CLP446BT, 400TX, 500TX3BTTN, 500RX, NNTN7558A, M5, CH20L05, POA112, POA129, 
CH10L24, DP4601e, DP4401e, DP4801e, 00634, CH10L20, PD375, PD375LF, PD375Uf, PD365LF, PD355Lf, PD300, 
MTP850EX, SLR5500, M25, M35, M33, PT580H, TE580, TE590, TeloSystems, TE390, KBH-14M, KBH-22W, DP3661E, 
DP3441e, T62, T82ExtremeQuad, T82ExtremeRSM, T82TwinPack, T82extreme, Tserie, T42, T61, SC20, TK-3601, 
gp388, gp344, pd600, walkman, KSC-356, XTNiD, XTNi, Galaxy, 446s, 7950, ACM-01, BC-173, BC-278, Birdy III, Birdy 
Slim, Birdy WP, Callhelp, CLK446, CLP446, DM1000, DM2000, DM4000, DM4400, DP1000, DP2000, DP3000, DP4000, 
DP4000EX, F1000D, F2000d, GP340, GP360, GP380, HME-transmitter, IC-F1000, IC-F1000d, IC-F2000, IC-F2000d, IC-
F29, IC-F29SR2, K4, M-35, M71, M73, MTP3000, MTP6000, PD355, PD365, PD505, PD505lf, PKT-23E, POCSAG, 
Power446, SL1000, SL2000, SL4000, slr1000, STP-8000, STP-9000, T40, T60, T80, T80extreme, T82, TC-320, TC-446S, 
TC-610, TC-610P, TC-700P, TK-2202, TK-2302, TK-3202, TK-3301, TK-3302, TK-3401, TK-3501, Unication, XT400, 
XT600d

Bezorgd op werkdagen binnen 24 uur

 Portofoons, pagers, apps & meer

 24/7 serviceteams op locatie

 Unieke programmering

 Boven de €25,- geen verzendkosten

 Op rekening bestellen
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