
Kerkradio: een revolutie. 
Er is nu eindelijk een echt goedkoop 
en prima werkend alternatief!

Toen in mei 2000 KPN de tarieven voor de ver-
trouwde (PTT) kerkradio drastisch verhoogde, was 
er enkele jaren geen goed alternatief voor handen. 
Pas in 2004 kwamen er systemen op de markt waar-
bij men via internet de dienst thuis kan beluisteren. 
Een mooi systeem, maar voor de luisteraars is het 
inbellen zeker niet goedkoop.

Sinds vorig jaar is het mogelijk 
via een vergunning van het 
Agentschap Telecom dat kerken 
met een kleine zender in de kerk 
de dienst draadloos door kunnen 
geven aan hun luisteraars. Met 
een kleine ontvanger thuis kun-
nen zij meeluisteren. Het door 
ons ontwikkelde draadloze ker-
kradioalternatief is zo goedkoop, 
dat het kan wedijveren met de 
oude tarieven van PTT kerkradio (4 € per maand).

Er is een revolutie gaande in kerkradioland
Volgens onze berekeningen gaat het draadloze 
systeem het absoluut winnen van de andere alter-
natieven als internet en kabel. Al dit jaar zullen er 
meer draadloze kerkradioontvangers in gebruik zijn 
dan het aantal internet- en kabelontvangers samen!
Dat is verklaarbaar, men heeft inmiddels ontdekt 
dat draadloze kerktelefonie goed en goedkoop is: 
het meeluisteren met de dienst is hierbij volledig 
gratis.

Waarom is het Rivendel Kerkradio systeem het 
beste alternatief?
• Door speciale technieken schakelen (indien 
gewenst) de ontvangers thuis automatisch in; 
dus ‘live’ contact naar de luisteraars. (Dit is het 
enige nieuwe kerkradiosysteem die dit biedt)
• Professionele en duurzame zendinstallatie; een-
voudig qua opzet en aanleg
• Zendbereik tot 5 kilometer binnenshuis (vogel-
vlucht) en 15 kilometer of meer met een buitenan-
tenne
• Kosten: alleen aanschafkosten plus de jaarlijkse 
kosten voor de vergunning van het Agenschap 
Telecom (276 euro)
• Zeer eenvoudige bediening van de ontvangers, 

deze zijn speciaal ontwikkeld voor de doelgroep
• Geluidskwaliteit door compressietechnieken beter 
dan oude kerktelefoonsysteem
• Onze ontvangers zijn de helft goedkoper dan bij 
de rest van de aanbieders
• Alles in eigen beheer: helemaal eigen ‘baas’. Geen 
afhankelijkheid van providers of stichtingen
• Tijdelijke luisteraars (denk aan ernstig zieke 

mensen) direct realiseerbaar
• De ontvangers zijn mobiel en op 
andere locaties te gebruiken
• De ontvangers zijn universeel; 
ook andere draadloze kerken zijn vrij 
te ontvangen
• Systeem voldoet volledig aan alle Ne-
derlandse en Europese Wet- en Regel-
geving 
• Goedkope clusterkoppeling mogelijk 
met andere kerken

• Is door Rivendel Electronics onafhankelijk met 
kennis van zaken op eigen geld ontwikkeld
• De innovaties (voor nu en voor toekomstige syste-
men) zijn door Rivendel zelf gepatenteerd

Nieuwsgierig? 
Alle informatie is te vinden op www.kerkradio.nl 
Voor contact, mail naar: kerkadio@home.nl
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