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Informatie & Voorlichting  

Wachtkamerschermen® is het meest gebruikte en best beoordeelde patiënten informatie- en communicatiesysteem in de 
eerste- en tweedelijns zorg. Met het Wachtkamerschermen® narrowcastingsysteem kunt u snel en eenvoudig informatie 
communiceren, zoals wachttijden en mededelingen over uw gezondheidscentrum, (poli-)kliniek, praktijk of apotheek. Maar 
ook het tonen van volgnummers en bewegwijzering behoort tot de mogelijkheden. 

 

Eenmalige investering   
 

Een Wachtkamerschermen® opstelling bestaat uit een narrowcasting speler, -software, beeldscherm, beugel en installatie. Een 

basisuitzending en telefonische instructie zijn inbegrepen bij levering. Afhankelijk van de positie en locatie van het scherm kiest 

u het juiste formaat beeldscherm. Onze accountmanagers geven u graag advies. Heeft u al een scherm? Dan heeft u alleen de 

Narrowcastingspeler met software nodig en een bijbehorend abonnement. 

Narrowcasting Basisopstelling  32 inch (81 cm) 43 inch (109cm) 48 inch (124cm) 55 inch (140cm) 

LED scherm  €     349,00   €    599,00   €     699,00   €     899,00  

Narrowcastingspeler met software  €     599,00   €    599,00   €     599,00   €     599,00  

Muurbeugel (kantelbaar)  €       64,00   €      64,00   €        64,00   €        64,00  

Installatiekosten (scherm + speler)  €     412,00   €    412,00   €     412,00   €     412,00  

Kabelset  €       15,00   €      15,00   €        15,00   €        15,00  

Totaal  € 1.439,00   € 1.689,00   €  1.789,00   €  1.989,00  

Indicatie leaseprijs per maand   €       47,00   €      55,00   €        58,00   €        64,00  

Opties en alternatieven 
Heeft u al een beeldscherm? Wilt u een andere beugel? Of wilt u meerdere schermen ineens laten installeren? Alles is mogelijk 

bij Wachtkamerschermen®. Hieronder vind u prijzen van een aantal opties en alternatieven. U kunt eenvoudig de gewenste 

opstelling samenstellen. Heeft u speciale wensen? Informeer bij uw accountmanager naar de beste oplossing in uw situatie. 

Beugels Prijs 

Schaarbeugel  €     163,00  

Plafondbeugel  €     308,00  

Installatie & montage Prijs 

Installatie speler op bestaand scherm  €     230,00  

Installatie extra opstelling (zelfde adres)  €     366,00  

Installatie extra scherm (zelfde adres)  €     199,00  

Signaaldistributie  i.o.  

 

Abonnementskosten   

Service abonnement (kosten per maand)   3 jaar 

Wachtkamerschermen met Thuisarts Abonnement (NHG Leden) – Tarief Onze Huisartsen  €        30,00  

Wachtkamerschermen met Thuisarts Abonnement (niet NHG Leden) – Tarief Onze Huisartsen  €        35,00  

 

Het Wachtkamerschermen® service abonnement geeft toegang tot het CMS om uw uitzending te beheren. Inbegrepen is o.m.: 

• Laatste nieuws en gezondheidsactualiteiten  

• Onbeperkt toegang tot het beheermenu 

• Onbeperkt aantal gebruikers 

• Onbeperkt uitzending wijzigen 

• Contentbibliotheek (berichten, afbeeldingen, videos)  

• Groot en groeiend aantal Widgets en Apps 

• Telefonische en e-mail helpdesk 

• Support op afstand tijdens kantooruren 

• beveiligde  communicatie tussen spelers en servers  

• Hosting en onderhoud applicatie en servers 

• Updates van speler en beheer software 

• Proactieve monitoring van spelers 
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