
EEN GPS-ZENDER VAN SERVICEPASPOORT

}Vrijheid om 
te gaan en te staan

in en om het huis 
maar zonder het risico 

van verdwalen

De GPS-zender



Genieten van de buitenlucht en beweging, maar zonder 
het risico van verdwalen. De drager van een gps-zender is 
buitenshuis altijd te lokaliseren. Een veilig gevoel voor u 
en uw familielid of bekende. Servicepaspoort kan u goed 
adviseren over de verschillende zenders die verkrijgbaar  
zijn bij diverse leveranciers. Dus bel ons gerust voor advies 
of om alles te regelen.

Een GPS-zender van Servicepaspoort

Vrij én veilig aan de wandel: 
een gerust gevoel



Hoe werkt het?
Om te kunnen vertrouwen op de gps-
zender moet die goed opgeladen zijn 
en altijd gedragen worden. Als u de 
gps-zender ontvangt is deze volledig 
getest en direct te gebruiken. U krijgt 
er een persoonlijke toelichting bij en 
een wachtwoord voor aansluiting op 
het internet. U, uw familielid of een 
vertrouwde bekende kan op ieder 
gewenst moment bekijken waar de 
zender zich bevindt.

De kosten*
Als lid van Servicepaspoort kunt u de 
gps-zender huren voor een minimale 
periode van twee maanden. De kosten 
bedragen voor leden € 26,50 per 
maand, inclusief de gsm-kaart in de 
gps- zender. 

U betaalt € 40,30 aan eenmalige 
op start kosten en een persoonlijke 
toelichting op het apparaat. 

* Tariefwijzigingen voorbehouden 

Informatie en aanmelden
Voor aanmelding of meer 
informatie kunt u van maandag  
tot en met vrijdag contact op-
nemen met Servicepaspoort,  
via 023 - 8918 440 of e-mail  
naar info@servicepaspoort.nl.  
Meer informatie vindt u ook op 
www.servicepaspoort.nl.



Vertrouwde gezichten om je heen.
Weten dat je er nooit alleen voor staat.

Mensen in de buurt die je makkelijk om hulp kunt vragen.
Zo kan het leven voelen als je lid bent van Servicepaspoort,
de ledenorganisatie voor gemak, comfort, gezondheid en

zorg in Kennemerland.

}Eenvoudig hulp inschakelen

Ledenvoordeel

Leuke uitnodigingen

Samen een stem in de zorg

Actief voor gezondheid

Daarom
ben je lid

Alles over Servicepaspoort, onze diensten, producten en ledenvoordeel
vindt u op www.servicepaspoort.nl

023 - 8 918 440


