
Aansluitkosten & Installatie of ondersteuning op locatie  Eenmalig  Per maand 

Aansluitkosten  €        75,00 
Installatie / Ondersteuning op locatie  €      150,00 

Live-stream Audio  naar Kerkomroep (onbeperkt uitzenden)  Eenmalig  Per maand 

Kerkomroep-streamer voor audio-uitzendingen  €      495,00 

Behuizing  tbv plaatsing streamer in  19”-kast (3 eenheden hoog)  €      135,00 

Zendabonnement: Uitzenden audio , inclusief opslag maximaal 50 archieven)1,2  €            5,00 
1 Zendt u nooit tegelijk vanuit twee kerken uit? Neem contact met ons op! 
2   1 bitrate inclusief, meerdere bitrates mogelijk .

Meeluisteren met de kerk (Live volgens Fair Use Policy / terugluisteren gratis)  Eenmalig  Per maand 

KerkWebRadio (refurbished KWR) voor aansluiting op ethernet 3  €        60,00  €            1,68 
MediaBox 4.0 (HDMI,  Kerkomroep via TV)  €        59,95 
Persoonlijk Luisteraccount (1 luisteraar met wachtwoord via PC, tablet of smartphone)  €            1,68 

Staffel voor meeluisteren via Kerkomroep website of app (Onbeperkt uitzenden):
Internet Audio Toegang (10  gelijktijdige live luisteraars per dienst, incl. Fair Use Policy)4,5,6  €          12,50 
Internet Audio Toegang (20  gelijktijdige live luisteraars per dienst, incl. Fair Use Policy)4,5,6  €          21,00 
Internet Audio Toegang (30  gelijktijdige live luisteraars per dienst, incl. Fair Use Policy) 4,5,6  €          27,00 
Internet Audio Toegang (50 gelijktijdige live luisteraars per dienst, incl. Fair Use Policy)4,5,6  €          37,50 
Internet Audio Toegang (100 gelijktijdige live luisteraars per dienst, incl. Fair Use Policy)4,5,6  €          60,00 
Internet Audio Toegang (200 gelijktijdige live luisteraars per dienst, incl. Fair Use Policy)4,5,6  €       100,00 
Internet Audio Toegang (300 gelijktijdige live luisteraars per dienst, incl. Fair Use Policy)4,5,6  €       120,00 
Internet Audio Toegang (500 gelijktijdige live luisteraars per dienst, incl. Fair Use Policy)4,5,6  €       150,00 
Internet Audio Toegang (1000 gelijktijdige live luisteraars per dienst, incl. Fair Use Policy)4,5,6  €       200,00 
3   6 maanden garantie. Voor gebruikte KWR's type II (ook wifi) kunt u navraag doen bij sIKN. 
4 Fair Use Policy (meer luisteraars per uitzending zijn gewoon mogelijk!)
5 Abonnementsprijs is inclusief terugluisteren (ofwel terugluisteren is gratis!)
6  Gelijktijdige luisteraars per live uitzending, onbeperkt aantal uitzendingen per maand

Verzorgingshuisoplossing  (audio)  Eenmalig  Per maand 

KWR-VZT Ontvanger per kerk (1 jaar garantie)  €      199,50  €            1,68 

Tarieventabel Live-stream Audio per januari 2023

Bedragen zijn volgens een vast tarief en zónder naheffingen achteraf.

sIKN & Kerkomroep       T: 0182 – 750 520          E: info@sikn.nl         info@kerkomroep.nl           I: www.sikn.nl      www.kerkomroep.nl 

Bedragen zijn  inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten, 1 jaar garantie op apparatuur.



Aansluitkosten & Installatie of ondersteuning op locatie  Eenmalig  Per maand 

Aansluitkosten  €        75,00 
Installatie / Ondersteuning op locatie (tenzij garantie)  €      150,00 

Live-stream Audio en Video  naar Kerkomroep (onbeperkt uitzenden)  Eenmalig  Per maand 

Full  HD Video en geluid streamen naar Kerkomroep: 1

Kerkomroep-streamer inclusief data-encoding 2  €   1.295,00 
Zendabonnement voor Audio en Video (met een Kerkomroep-streamer of eigen streamer) 
inclusief opslag maximaal 50 archieven 

 €          25,00 

Social Media Koppeling (tegelijkertijd ook uitzenden naar YouTube en/of Facebook)  €          10,00 

Accessoires: 
Behuizing zender tbv plaatsing in  19”-kast (3 eenheden hoog)  €      135,00 
Informatiebord A4 formaat (Attent maken bezoeker op uitzending geluid en beeld)  €        27,50 
Informatiebord A3 formaat (Attent maken bezoeker op uitzending geluid en beeld)  €        32,50 
1 Zendt u nooit tegelijk vanuit twee kerken uit? Neem contact met ons op! 
2  Deze streamer bevat een geintegreerde hard- en sofwaremodule voor data-encoding. 

Meekijken met de Kerk (Live volgens Fair Use Policy: terugkijken is gratis)  Eenmalig  Per maand 

MediaBox 4.0 ( HDMI,  Kerkomroep via TV)  €        59,95 
Persoonlijk Kijkaccount (1 kijker met wachtwoord via PC/tablet/smartphone)  €            2,00 

Staffel voor meekijken via Kerkomroep website of app (Onbeperkt uitzenden):
Internet Video Toegang (5  gelijktijdige live kijkers per dienst, incl. Fair Use Policy)3,4,5,6  €            8,00 
Internet Video Toegang (10  gelijktijdige live kijkers per dienst, incl. Fair Use Policy)3,4,5,6  €          15,00 
Internet Video Toegang (20  gelijktijdige live kijkers per dienst, incl. Fair Use Policy)3,4,5,6  €          26,00 
Internet Video Toegang (30  gelijktijdige live kijkers per dienst, incl. Fair Use Policy)3,4,5,6  €          33,00 
Internet Video Toegang (50  gelijktijdige live kijkers per dienst, incl. Fair Use Policy)3,4,5,6  €          47,50 
Internet Video Toegang (100  gelijktijdige live kijkers per dienst, incl. Fair Use Policy)3,4,5,6  €          80,00 
Internet Video Toegang (200 gelijktijdige live kijkers per dienst, incl. Fair Use Policy)3,4,5,6  €       140,00 
Internet Video Toegang (300  gelijktijdige live kijkers per dienst, incl. Fair Use Policy)3,4,5,6  €       180,00 
Internet Video Toegang (500 gelijktijdige live kijkers per dienst, incl. Fair Use Policy)3,4,5,6  €       250,00 
Internet Video Toegang (1000  gelijktijdige live kijkers per dienst, incl. Fair Use Policy)3,4,5,6  €       400,00 
3 Fair Use Policy (meer kijkers per uitzending zijn  gewoon mogelijk)
4 Abonnementsprijs is inclusief terugkijken (ofwel terugkijken is gratis!)
5  Audiostream en luisteren gratis inbegrepen
6  Gelijktijdige kijkers per uitzending, onbeperkt aantal uitzendingen per maand

Verzorgingshuisoplossing  (beeld)  Eenmalig  Per maand 

VZT-TV-box (Tulp of HDMI) (inclusief Kijkaccount)  €      199,50  €            2,00 

Bedragen zijn volgens een vast tarief en zónder naheffingen achteraf.

sIKN & Kerkomroep       T: 0182 – 750 520          E: info@sikn.nl         info@kerkomroep.nl           I: www.sikn.nl      www.kerkomroep.nl 

Bedragen zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten, 1 jaar garantie op apparatuur.

Tarieventabel Live-stream Audio en Video per januari 2023
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