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Ouderenalarmering

Geeft mensen een veilig gevoel !
Alarmering
Mensen worden ouder en willen langer zelfstandig leven en wonen. Onze dienst personenalarmering
kan dit ondersteunen.
Alarmtoestellen
Toestellen voor personenalarmering zijn moderne communicatiesystemen, die functioneren d.m.v.
gebruikmaking van het reguliere telefoonnetwerk.
Het systeem is heel eenvoudig. Het bestaat uit een basistoestel
en een (draadloze) zender.
De gebruiker draagt een zender bij zich, die naar keuze kan
worden dragen i.c.m. een halskoord of met een polsband. Beide
worden standaard bij het toestel geleverd.

In geval van een noodsituatie, onraad, ongeval of bij acute medische problemen in en rond het huis,
hoeft de gebruiker alleen op de alarmknop te drukken.
Hierdoor ontstaat automatisch een telefoonverbinding met onze professionele meldcentrale. U kunt
vervolgens aangeven dat u hulp nodig hebt en de centralist zal een hulpverlener inschakelen.
GSM alarmtoestel
Indien uw woning niet beschikt over een vaste telefoonlijn (en dit komt tegenwoordig steeds vaker
voor) kunnen wij een GSM alarmtoestel plaatsen Dit werkt net als een mobiele telefoon via het GSM
netwerk.
De kosten hiervan zijn iets hoger en bedragen € 21,00 per maand.
Hulpverleners
U kunt kiezen uit 2 soorten hulp:
- voor hulp door familie, kennissen, buren (= sociale alarmering)
- voor hulp door een professionele zorg-organisatie (indien beschikbaar in uw woonplaats !).
Meldkamer
Bij sociale alarmering dienen er minimaal 2 contactadressen van hulpverleners opgegeven te worden.
De centralist zal proberen contact te krijgen met een van deze hulpverleners in de volgorde die u zelf
hebt opgegeven. Indien geen van de opgegeven telefoonnummers wordt beantwoord zal de
centralist politie of andere professionele hulpverleners benaderen om u de gewenste hulp te kunnen
bieden.
Installatie
De installatie geschiedt door een medewerker van Connect Service. Deze plaatst het toestel,
controleert de werking en geeft uitleg over het gebruik van het alarm.
Onderhoud
De werking van het toestel wordt 2 x per week automatisch op afstand gecontroleerd. Dit is een
automatische test, u hoeft daarvoor niets te doen en u zult hier niets van merken.
Mocht het toestel niet goed functioneren dan wordt u benaderd zodat het probleem verholpen kan
worden.

Prijzen per 1 januari 2022
Huur Alarmtoestel
(incl. meldkamerabonnement en onderhoud).

sociale alarmering € 16,00 per maand:
professionele alarmering:
Mevrouw de Vries: “ik voel me
veel veiliger nu ik weet dat ik
dag en nacht hulp kan
inroepen”.

De maandelijkse kosten voor professionele alarmering
zijn afhankelijk van de gecontracteerde zorgorganisatie in uw regio.

eenmalige aansluitkosten: vanaf € 60,00
afhankelijk van de te gebruiken (extra) materialen.

