Meer informatie, of personenalarmering aanvragen ?
Voor meer informatie of voor het doen van een aanvraag voor
Personenalarmering, kunt u contact opnemen met de Stichting ZorgSaam
Twenterand Projecten, Locatie Koningsweg 28, 7672 GD Vriezenveen, tel.
0546-481 450 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 t/m 12.00 uur).
Zie ook www.zorgsaamtwenterand.nl voor meer informatie of voor het
downloaden van het aanvraagformulier.

PERSONEN ALARMERING
… een veilig gevoel !

Locatie: Koningsweg 28, 7672 GD Vriezenveen
Tel. 0546-481 450

info@zorginformatietwenterand.nl
www.zorgsaamtwenterand.nl

Folder PA Twenterand, versie januari 2019.

Folder PA Twenterand, versie januari 2019.

Alarmsysteem: een veilig gevoel !
De meeste mensen willen graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen
in hun vertrouwde omgeving. Als men door ziekte aan huis is gebonden of
zich niet meer veilig voelt in de eigen woning, kan Personenalarmering
hierbij uitkomst bieden.
Met Personenalarmering kunt u 24 uur per dag, in geval van nood, hulp
inroepen. Hulp is daarmee altijd binnen handbereik. Voor u, en/of uw
naasten, een veilig en vertrouwd gevoel.
Woont u in de gemeente Twenterand dan is de Personenalarmering via
Stichting ZorgSaam Twenterand Projecten te huur.
Eenvoud is troef.
U kunt eenvoudig aangesloten worden op Personenalarmering. U heeft
hiervoor wel een vaste telefoonlijn nodig. Tussen uw telefoonlijn en uw
telefoontoestel plaatsen wij dan het alarmeringssysteem.
Tevens krijgt u van ons een zendertje dat u om uw hals of uw pols kunt
meedragen. Deze zender heeft een redelijk bereik, zodat u zich vrij in en
om uw woning kunt bewegen.
Wij werken met alarmeringssystemen van TeleAlarm-Bosch.
Eén druk is voldoende.
Met één druk op de knop van het alarmeringssysteem of zendertje, maakt
het systeem contact met de alarmcentrale. Uit een speciaal speakertje in
het systeem hoort u vervolgens de stem van de centralist van de
alarmcentrale, die u vraagt wat er aan de hand is. De centralist schat uw
situatie in, handelt snel en regelt zo nodig direct hulp.
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De hulpverleners.
Wanneer de centralist verneemt dat u hulp nodig heeft, schakelt de
centralist één van de vooraf door u opgegeven contactpersonen in. Deze
contactpersoon komt dan naar u toe om u hulp te verlenen.
Contactpersonen kunnen bijvoorbeeld uw kinderen, buren, familie,
vrienden of kennissen zijn. U dient 3 van deze contactpersonen op te
geven. Voorwaarde is wel dat de contactpersoon binnen 15 minuten bij u
thuis moet kunnen zijn en toegang moet kunnen hebben tot uw woning.
Beschikt u niet over 3 contactpersonen uit uw eigen omgeving, dan is in
overleg inzet van professionele hulpverlening mogelijk, bv. de thuiszorg.
Informeer vooraf bij ons naar de mogelijkheden en (extra) kosten van deze
hulpverlening.
Wat kost een alarmsysteem ?
- Eenmalige kosten voor installatie : € 31,00 incl. btw.
- Maandelijkse huurkosten van het systeem: € 16,00 incl. btw.
De kosten worden via automatische incasso van uw rekening geschreven.
Tevens zijn aan het gebruik van het alarmeringssysteem telefoonkosten
verbonden, voor de alarmeringsmeldingen en reguliere testmeldingen van
het systeem. Deze meldingen lopen immers via uw telefoonlijn. De kosten
hiervan zijn afhankelijk van uw telefoonabonnement en betaalt u aan uw
telefoonaanbieder.
In enkele gevallen is uw zorgverzekeraar bereid de huurkosten van het
alarmeringssysteem te vergoeden. Echter, dit verschilt per zorgverzekeraar
en per verzekerd pakket. Informeert u vooraf zelf even bij uw
zorgverzekeraar of u voor vergoeding in aanmerking komt.
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