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Stadsregio Arnhem 
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Lijnden, 12 oktober 2009 

Geachte heer Eggen, 
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Hartelijk dank voor uw verzoek voor het uitbrengen van deze offerte voor de plaatsing van 
twee Trafficams nabij de Waalbrug. De Trafficams worden in eerste instantie geplaatst tot 
eind 2009. 

Trafficams 

De Trafficams zijn eenvoudig bruikbare en direct van de plank leverbare camera's die 
dankzij de gebruikte UMTS-verbinding flexibel in te zetten zijn. Aileen een (hoge) plaats 
(bijvoorbeeld een lichtmast) en 230V voeding zijn noodzakelijk. De Trafficams kunnen, 
afhankelijk van toestemming van de eigenaar/beheerder van de masten, binnen enkele 
weken worden ingezet. 

De internet-camera-enigine van de VID stelt internetgebruikers in staat de beelden te 
bekijken. Zodra een camerabeeld wordt opgevraagd haalt de engine elke tien seconden een 
vers beeld op van de camera. De engine voorkomt overbelasting van de camera: is een 
opgevraagd beeld net al eerder opgevraagd dan wordt het beeld vanuit de cache 
geserveerd. 

Omdat de camera's een publieksfunctie vervullen, is orientatie belangrijk en adviseer ik de 
vaste opstelling te nemen. Dit betekent dat het onderschrift, de uitleg van wat de mensen 
zien, altijd klopt met het plaatje dat wordt getoond. De ervaring leert dat de camera's ook 
's avonds voldoende beeld geven dankzij de openbare verlichting. 

De camerabeelden worden in eerste instantie op de website www.slimprijzen.nl getoond. In 
een later stadium kunnen daar andere websites bij komen. De VID Ievert voor het 
toevoegen van de camerabeelden een stukje code. Indien dat toegevoegde waarde heeft, 
kan de VID de beelden ook toevoegen op haar eigen site zodat de beelden meer 
weggebruikers bereiken. Vanzelfsprekend gebeurt dit onder vermelding van de Stadsregio 
Arnhem. 
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Calculatie 

Trafficam per stuk, inclusief montage-, demontage € 1. 750,-
op locatie bestaande kentekenregistratiecamera's 
Korting € 250-
Totaal 2 Trafficams € 3.000-

In de genoemde kosten zijn vrijwel aile voorzienbare kostenposten opgenomen zoals het 
plaatsen, het aansluiten op lokaal aanwezige voedingsspanning (max. 25 meter) en de 
datacommunicatie. 

Voor wat betreft de plaatsing van de Trafficams is uitgegaan van toestemming door de 
wegbeheerder, alsmede de beschikbaarheid van voedingsspanning door of vanwege de 
wegbeheerder. 

Niet inbegrepen in de prijs is het elektraverbruik (bij gebruik met voeding (minder dan 0,8 
KWh per dag)) en eventueel benodigde tijdelijke verkeersmaatregelen voor het plaatsen van 
de camera's. 

Tens lotte 

Aile genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Facturatie vindt plaats op basis van 50% na 
inwerkingstelling en 50% na afronding van het project. Facturatie van eventuele extra 
variabele kosten vindt plaats na afronding van de werkzaamheden die ze betreffen. 

Geschatte tijd tussen opdrachtverlening en de ingebruikname van het systeem is circa drie 
weken. 

Voor eventuele vragen of opmerkingen bereikt u mij het gemakkelijkst via mijn directe 
doorkiesnummer 020- 4303119. 

Met vriendelijke groet, 

De VerkeerslnformatieDienst 
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