
TECHNISCHE DIENST DER TELEGRAFIE & TELEFONIE.
DIRECTIE. KORTENAERKADE 11. TLG.ADRES: TECHTELFOON. TFN. NR. II6I30.-
BERICHT OP SCHRIJVEN VAN -
BETREFFENDE: Rijkshuistelefooninrichting.

BIJLAGEN ...~....

AAN

het Bestuurvan het St Ignatius

Ziekenhuis

Wilhelminasingel

te
.B RED A.

'S-GRAVENHAGE, 6 September 1932 NR. 19258 BUREE;L...Rtfn.

MEN GELIEVE BIJ HET ANTWOORD NAUWKEURIG HET ONDERWERP, DE DAGTEEKENING EN HET NUMMER
VAN DIT~CHRIJYEN TE- V-ERL'\1ELDEN.

1. Ingevolge het van U terug ontvangen geteekende aanvaar-
dingsformulier zal zoo spoedig mogelijk worden overgegaan tot.~-
aanleggen van de automatische huistelef~oninrichting, bedoeld in
de aanbieding, gevoegd bij het schrijven van 25 Augustus jl. Nr.
18444 Htfn.

2. Van de mededeeling, dat de inrichting in huur moet worden
beschikbaar gesteld, werd goede nota genomen.

3. Overeenkomstigde evengenoemdeaanbieding bedraagt de
verschuldigde vergoeding f 759,- (zeven honderd negen en vijftig -
gulden) per jaar.

Namens den Hoofdingenieur-Directeur

4het Hoofd v.d.dienst Huistelefonie,

y

Model nr. 391 Hbs.
L 224 -.'32



, I TECHNISCHE DIENST DER TELEGRAFIE & TELEFONIE.
~

DIRECTIE. KORTENAERKADE II. TLG.ADRES: TECHTELFOON. TFN. NR. 116130

BERICHT OP SCHRIJVEN VAN -
BETREFFENDE Rijkshuistelefooninrichting.

BIJLAGEN -4,......--------

AAN

het Bestuur van het st. Ignatius Zieken-
huis,

Vlilhelminasingel

te

B RED 11.'.

'S-GRAVENHAGE, 25 Augustus 193 2 NR. 18444 BUREEL Htfno
MEN GELIEVE BIJ HET ANTWOORD NAUWKEURIG HET ONDERWERP, DE DAGTEEKENING EN HET NUMMER

VAN DIT SCHRIJVEN TE VERMELDEN.

10 Ingevolge Uw desbetreffend verzoek, doe ik U hierbij
een aanbieding toekomen voor den aanleg van een automatische
Rijkshuistelefooninrichting.

2. Ik vestig Uw aandacht op de vele goede eigenschap-
pen van deze inrichting, te weten:
ao geheim verkeer, zoowel bijonderlinge gesprekken als bijge-
- sprekken over de netljjnen;

b. alleen voor de inkomende gesprekken over de netlijnenbedie-
- ning noodigop een centraal punt; de overige verbindingen

brengt men zelf tot stand door het kiezen van een bepaald
m.umner;

c. men kan door tusschenkomst van den bedienenden persoon aan
- den centraalpost een over de netlijnen ingekomen gesprek

van het eene toestel voor gemengd verkeer op een ander la-
ten overzetten, zonder dat de verbinding met het Telefoon-
kantoor verbroken wordt;

do de gelegenheid voor den telefonist aan den centraalpost
- tot het afwikkelen van z.go seriegesprekken;

e. tijdenseen locaal of interlocaal gesprek kan men een ander
- toestel van de inrichting oproepen voor het houden van rug-

gespraak, zonder dat dit aan de andere zijdevan de netlijn
kan worden afgeluisterd;

fo één of meer toestellen kunnen terSDnd of later uitgesloten
- worden van gesprekken op de netlijnen, zoodat deze toestel-

len alleen voor onderlinge gesprekken kunnen dienen;

K. één of meer toestellen kunnen terstond of later uitgesloten
worden van automatisch uitgaand verkeer, zoodat men op deze
toestellen niet dan door tusscheruromstvan den telefonist

aan den centraalpost met een netlijnin verbinding kan komen;

h"

Model nr. 391 Hbs.
L 224 . '32
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lTECHNISCHE DIENST DER TELEGRAFIE & TELEFONIE.

-I -:DIRECTIE. VERVOLGBLAD...m.l............

Behoort bij schrijven van . .25. AUgUstllS.J932Nr..18444.Ht fn"

ho gel~ksoortige en kleine toestellen;

io groote uitbreidingsmogel~kheid;

i. een eenvoudig leidingnet en goedkoope toestellen, waardoor
latere uitbreidingen en w~zigingen met geringe kosten kunneJ
worden uitgevoerd (t~dens den aanleg van de inrichting voor
elk toestel, voor de aansluiting waarvan niet meer dan 25 m
ééndubbeldraads loodkabel noodig is, f 7,80 per jaar inge-

val van huur, en f 50,- voor eens en f 2,~0 per jaar in ge-

val van koop van de inrichting).

3~ In verband met de aos. invoering van het automatisch
systeem in het locale telefoonnet te Breda (October a.s.) is
een spoedige beslissing gewenscht.

4. Mocht U omtrent een of ander nog nadere inlichtingen
wenschen, dan zullen U die gaarne, desgewenscht ook mondeling,
worden verstrekt.

50 Voor het geval U deze aanbieding aanvaardt, verzoek
ik U b~gaand formulier, gedateerd en onderteekend aan mijn-----------

adres, Kortenaerkade 11 te 's-Gravenhageterug te zenden.

Namens den Hoofdingenieur-Directeur,

~het Hoofd v.d. dienst Huistelefonie,

7

Model nr. 514 Hbs
L 1923- '31
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M:odel nr. 544A Hbs
~ 1051- '30

VOORW AARDEN

Ingeval van huur gelden de voleende voorwaarden.

1. De ~ksdienst zorgt:
a. voor een geregelde schouwen het volledige onderhoud-- van de geheele inrichting;
b.voor het opheffen van storingen en het doen van alle-- vernieuwingen, welke uit een normaal gebruik voort-

vloeien.
De kosten van de onder a en b bedoelde werkzaamheden zijn
begrepen in de huursom,~eha!ve de kosten wegens het ver-
nieuwen van koorden van meer dan normale lengte.

2. De geabonneerde wendt de noodige zorg aan, opdat de aan
hem verstrekte toestellen en geleidingen binnen z~n ge-
bouwen en op zijn terreinen in elk opzicht onbeschadigd
blijven.De kosten wegens beschadiging, welke aan een te-
kortkoming in deze zorg geweten moet worden, of het ge-
volg is van een ander gebruik van de toestellen en gelei-
dingen dan hun bestemming meebrengt, of veroorzaakt wordt
door nadeeligen invloed van de omgeving (abnormalE voch-
.tigheid, schadelijkedampen, gassen en dgl.), komen voor
rekening van den geabonneerde.

3. Alle eventueel in de inrichting aan te brengen ~zigingen
of uitbreidingen worden van ~kswege uitgevoerd. De kosten
daarvan worden - al naar gelang van den aard dar werkzaam-
heden - door betaling van een hooger jaarabonnement of/en
van een bedrag ineens en voor eens door den geabonneerde
vergoed. De.werkzaamheden, welke voor eens betaald worden,
zijndie, welke geen waardevermeerdering van de inrichting
tengevolge hebben.

4. In een eventueel af te sluiten contract zal het volgende
worden opgenomen:

a. De overeenkomst gaat in op den datum van indienststel-
-- ling en wordt voor 15 jaren aangegaan.

b. Indien de geabonneerde de overeenkomst binnen 15 jaren-- wil beëindigen, staat de ~ksdienst zulks toe, onder
voorwaarde, dat de geabonneerde aan dezen een schadever-
goeding ineens en voor eens betaalt, welke door den
Rijksdienstwordt vastgesteld door de nog niet afgeschre-
ven aanleg-, uitbreidings- en vernieuwingskosten van de
inrichting te verminderen met de door dien dienst ge-
schatte waarde van het afkomende materieel bijopruiming
van de inrichting op het tijdstipvan de beëindiging van
de overeenkomst.

c.-
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c. Indien en voorzoover buitengewone omstandigheden, zoo-
- als abnormale stijgingof daling van den loonstandaard

of van den rentevoet zulks noodig maken, kan door den
Rijksdienst een alsdan in verband met die zich voordoen-
de omstandigheden vast te stellen hoogere dan wel lage-
re jaarlijkschevergoeding worden berekend dan oo~ron-
kelijkis bepaaldo ..

d. Indien de ~ksdienst gebruik maakt van het onder c be-
- doelde recht een hoogere vergoeding te bereken~~kan de

geabonneerde desgewenscht om een uitspraak van een ar-
bitrage-commissie vragen betreffende het aanwezig zijn
van de buitengewone omstandigheden daar bedoeld en het
bedrag waarmede de vergoeding als gevolg van de in aan-
merking komende buitengewone omstandigheden kan worden
verhoogdo De Commissie zal worden samengesteld uit drie
leden. Elk der partijenwijst daartoe ~én lid aan, terwijl
deze twee leden een onpartijdiglid-voorzitter kiezeno
Kunnen zijdaarin niet slagen, dan wordt aan den Kanton-
rechter te ts Gravenhage aanwijzinggevraagd. De scheids-
mannen oordeelen in hoogste ressort als goede mannen
naar billijkheid. Bijhaar uitspraak beslist de arbitrage-
commissie tevens, door wie de kosten van arbitrage moe-
ten worden betaald, hetzij door é~n de~artijen, hetzij
door de partijengezamenlijk ineen door haar te bepalen
verhouding.

e. De zegelkosten vallende op één der exemplaren van deze
- overeenkomst, zijnvoor rekening van den geabonneerde.

Ingeval van koop gelden de volgende voorwaarden.

1. Voor den tijd, dat de huistelefooninrichting op de Rijks-

lijnen blijft ingeschakeld, moet het onderhoud van de ge-
heele inrichting aan den Rijksdienst worden opgedragen.

2. Dit onderhoud omvat de werkzaamheden, onder I 1a en b om-
schreven, evenwel met dit verschil, dat bijkoop-alleen in-
begrepen is het vernieuwen van kleine onderdeelen (tele-
foon- en microfoondoosjes, koorden, snoeren, contactveeren,

gelijkrichterlampen, e.d.), een en ander ter beoordeeling
van den Rijksdienst.

3. Het vermelde in punt I 3 is ook hier van toepassing, met
dien verstande, dat de kosten van wijzigingen, uitbreidin-
gen en belangrijkevernieuwingen ineens en voor eens moeten
worden betaald. Indien de onderhoudsplicht door het ge-
beurde grooter of kleiner wordt, zal de voor het onderhoud
in rekening gebrachte jaarlijkschevergoeding worden her-
zien.

4. De koopsom moet terstond na ingebruikneming van de inrich-
ting worden betaald.

5. Het abonnement kan door den abonnI na afloop van elk kalen-
derhalfjaar worden beëindigd, mits het ~~n maand van tevo-
ren schriftel~k is opgezegd.

111.-
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111. Voor beide ~evallen gelden bovendien nog de volgende
voorwaarden.

r--

/""'-.

1. De geabonneerde zorgt voor de beschikbaarstelling van een
afgesloten en volkomen droog en stofvrijvertrek voor op-
stelling van den automatischen centraalpost, zoomede voor
een afzonderlfjke afgesloten ruîmte of kast met ventilatie
naar buiten en met een door loodplaat beschermden vloer
voor de .opstelling van de accumulatoreno Beide vertrekken
moeten ~ich bevinden in elkaars onmiddell~ke nabijheid.
Voor de zuurdampen van de accumulatoren moet door en voor
rekening van den geabonneerde een goed trekkende afvoer
gemaakt worden bfjvoorkeur naar het dak.

2. De bfjden aanleg, uitbreiding of wljzigingvan de installa-
tie voorkomende graaf-, straat-, breek-, timmer-, metsel-}
schilderwerken en verdere hulpwerkzaamheden, alsmede het
trekken van de grondkabels in de sleuven en het aansluiten
van de laadinrichting aan het sterkstroomnet, zullen door
de zorgen van den geabonneerde en op diens kosten moeten
worden uitgevoerd, overeenkomstig de aan~zingen van den
Rijksdienst. De benoodigde materialen voor alle in dit
punt genoemde werkzaamheden, moeten eveneens door den ge-
abonneerde worden geleverd.

3. De electrische stroom, benoodigd voor het laden van de
accumulatoren, wordt door den geabonneerde bekostigd.
Deze stroom moet onafgebroken beschikbaar en van een
standvastige spRnntng zfjn.

4. De jaarlijksehevergoeding wordt bijvooruitbetaling vol-
daan op de ~ze, zooals is voorgeschreven voor de vergoe-
dingen voor neventoestellen en hulpapparaten van loeale
Rijkstelefoonaansluitingen.



KOSTENOPGAAF.

voor een automatische hUistelefooninrichting, ontworpen voor

het st. Ignatius Ziekenhuis,

Wilhelminasingel,

te B RED A.
-"

--------------

Voor een inrichting, aangelegd volgens bijgaande "Beschrijving"
en beschikbaar gesteld op de daarachter vermelde "Voorwaarden",

bedragen de verschuldigde vergoedingen:

I. in~eval van huur:

f 759.- (zeven honderd negen en vijftig gulden) per jaar ;

II.in~eval van koop:

A. f 4704.- (vier duizend zeven honderd en vier gulden) voor eens,
als koopsom en

B. I 256.80(twee honderd zes en vijftig gulden en 80 cent)

per jaar voor onderhoud van de inrichting.

'"

OPMERKING:

De onder I en 11 vermelde vergoedingen betreffen alleen de aange-
boden telefooninrichting. Daarenboven zult U dus ook verschuldigd
zijn de vergoedingen volgens tarief voor de aans1uitingen naar
het Rijkskantoor; op het jaarlijksch abonnement daarvan zal dan
echter een korting van I 6.- per jaar en per aansluiting worden
verleend.

Behoort bij schrijven van 25 Augustus 1932 no.18444 Htfn.
Met 5 volgbladen.

Model m. 543 Hbs
L 441 . '32



BESCHRIJVING.

r---

I. De inrichting omvat t

1. Een automatischen centraalpost, ingericht voor 30 aansluitingen
en voorzien van 3 verbindingsorganen (foto L 87).
Van deze 30 aansluitingen zijn er 5 in reserve.

Door het aanbrengen van onderdeelen op hetzelfde rek kan deze
centraalpost worden ingericht voor 50 aansluitingen en worden

uitgerust met 5 verbindingsorganen.
Door het bijplaatsen van een tweede rek kan een automatische
centraalpost verkregen worden voor 100 aansluitingen met 10
verbindingsorganen.

2. Een stroomvoorzieningsinrichting, bestaande uit een lampgelijk-
richter (foto L 140) in aansluiting op het wisselstroomnet,
met een batterij van accumulatoren.

2. Een wandcentraalpost, ingericht voor handbediening, voor de
afwikkeling van het inkomend locaal en interlocaal verkeer.

Deze post is voorzien van de onderdeelen voor aansluiting van
2 netlijnen en 30 toestellen en kan door het aanbrengen van
onderdeelen worden ingericht voor 5 netlijnen en 80 toestellen
(foto L 156).

..r---

4. Vier tafeltelefoontoestellen en

alle ingericht voor automatisch
en interlocaal verkeer, en voor
(foto's L 19 en L 22).

Deze toestellen worden geplaatst t
op den be~anen ~rond :vier tafeltelefoon-en elf wandtelefoon-

toestellen te weten: in de kamer Overste,
het Rectoraat, de Internistekamer, het
Kantoor (dit toestel is voorzien van een

snoer van 7 meter lengte) de Afd.A, bij
den Portier, in de Onderzoekkamer, het
Laboratorium, de Spreekkamer Dir., de

Röntgenkamer, de Donkere Kamer, in de
HalllHoofdportier), de Keuken, de Groote

Keuken en in de Kinderafdeeling-
op de le verdieping: zeven wandtelefoontoestellen, te weten:

in de Klasse-afdeeling, de afdeeling
Ziekenzusters, bij de Nachtzuster, in de
Kraamafdeeling, de afdeeling B, de opera-

tiekamer en in de afdeeling A.J)

5. Drie extra-wisselstroomwekkers,resp. in aansluitingop de
toestellen in de afdeeling A, de Donkere Kamer en in de Af-
deeling B.

achttien wandtelefoontoestellen,
onderling verkeer, locaal
het houden van ruggespraak

Model nr. 545 Hbs

L444.'32

6. Een volledig leidingnet, bestaande uit dubbeldraads loodkabels
die
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die voorzoover zij in den grondt komen te liggen, zijn voor-

zien van een bewapening van ijzerdraad. Inbegrepen zijn een
wandhoofdverdeeler op het centrale punt en verschillende ver-
deelers op andere plaatsen in het gebouw.

Toelichtingen.11.

~

1. Het aantal verbindingsorganen, vermeld onder punt I 1 van de
Beschrijving, geeft aan, m~et hoeveel van de op dien automaat

aangesloten toestellen tegelijkertijd gesprekken kunnen worden
gevoerd. Door een onderling gesprek tusschen twee toestellen
wordt één verbindingsorgaan bezet. Dit is ook het geval bij het

voeren van een uitgaand locaal gesprek.

2. Het onderlinge verkeer en het uitgaande loc ale verkeer gescbie-
den geheel automatisch door nummerkeuze. Desverlangdkunnen eeni-
ge toestellen worden uitgesloten van automatisch uitgaand ver-

keer, zoodat ze niet met een netlijn in verbinding kunnen komen

zonder tusschenkomst van den telefonist aan den onder I 3 ge-
noemden centraalpost.

3. De oproepen van de Rijkstelefooncentrale komen aan op den onder

I 3 genoemden centraalpost , waar zij door middel van koorden
met stoppen worden doorgegeven naar het toestel, dat verlangd
wordt. Op den centraalpost is een voorziening getroffen, die
het den telefonist mogelijk maakt, een ingekomen gesprek ach.
tereenvolgens aan twee of meer toestellen door te geven (af-
wikkeling van z.g. seriegesprekken).

4. Het verkeer is geheim.Alleen op den onder I 3 genoemden centraak

post bestaat gelegenheid, zich in de verbindingen te schakelen.
Dit is moodig om bij het binnenkomen van locale en interlocale

gesprekken, deze aan de gevraagde toestellen te kunnen door-
geven, als deze intern in gesprek zijn. Er is echter een voor-

ziening getroffen, waardoor aan de sprekende personen kenbaar
wordt gemaakt, dat aan dezen centraalpost wordt meegeluisterd.
Zij hooren dan een tikkend geluid in de telefoon.

~
5. De toestellem,genoemd onder I 4, zijn ingericht voor het houden

van ruggespraak, d.w.z. een locaal of interlocaal gesprek kan
men tijdelijk onderbreken om via de verbinding naar den auto-
maat aan een anderen persoon iets na te vragen. Hiervoor is op

die toestellen een knop aangebracht, die wanneer men rugge-
spraak wil houden, even moet worden gedrukt. Een op die wijze

gevoerd gesprek kan op de net~ijnen niet worden afgeluisterd.Is
het geëindigd, dan drukt men weder op den knop en de verbin-

ding met de metlijn is hersteld. Tijdens de ruggespraak wordt
de doorverbinding op het Rijkskantoor niet verbroken.

6. Elke netlijn kan gedurende korteren of langeren tijd blijvend
met een willekeurig toestel worden doorverbonden. De over deze

lijn inkomende oproepen komen dan uitsluitend op dit toestel
aan. Gedurende den tijd, dat dit toestel blijvend met de net-
lijn is doorverbondem, behoudt het de gelegenheid tot het
voeren van onderlinge gesprekken.
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i afelte1efoontOestel met toets.

Smaal 1; 2



L. 22
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Wandtelefoontoestel met toets.

S<haaf ongeveer 1: 3



L. 87
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Automaat voor 50 aansluitingen (oproepzoekersysteem n. m.).

Schaal: ongeveer: 1: 15

Hoogte: 1600 mm
Breedte: 500 mm

Diepte: 400 mm

L 87
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r--- Schakelbord met lampgelijkrichter

Voor het laden van 1 batterij met ten hoogste 1,5 Ampère.

Scha~ ongeveer: 1:6

Hoogte: 471 mm

Breedte: 686 mm

Diepte: 320mm

L 140
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Wand-Centraalpost (n. m.) voor ten hoogste 5 netlijnen
en 50 toestellen.

Schaal ongeveer: 1: 9
Hoogte: 742 mm
Breedte: 552 mm

Diepte: 320 mm

L 156


