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Dag en nacht  

hulp in  

noodsituaties.

Professionele  
Alarmopvolging van 
Servicepaspoort
De zekerheid van professionele hulp
Heeft u een alarmapparaat bij u thuis van 
een andere organisatie en wenst u alleen 
de professionele opvolging bij een oproep 
via Servicepaspoort, dan is dat mogelijk. 
Het abonnementsgeld voor alleen profes
sionele Alarmopvolging bedraagt in 2023 
€ 17,80 per maand. 

Wordt er een beroep gedaan op het  
professionele team zonder medische  
indicatie dan brengen wij € 44,19 per  
half uur in rekening. In de nachtelijke  
uren komen er altijd twee personen.

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.

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

023 - 8 918 440

Stuur deze antwoordkaart per post naar 

Servicepaspoort
Antwoordnummer 1827

2000 WC Haarlem 
(postzegel niet nodig) 

of stuur digitaal naar 

alarmering@servicepaspoort.nl
 

Hartelijk dank voor uw interesse! 
U hoort snel meer van ons.

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  

Servicepaspoort op telefoonnummer 023 - 8 918 440.  
Of kijk op onze website: www.servicepaspoort.nl

*Tariefswijzigingen voorbehouden. De pakketten zijn alleen beschikbaar voor leden van Servicepaspoort



Persoonsalarmering is het ideale hulpmiddel voor wie zo lang 
mogelijk thuis blijft wonen. Is er opeens een situatie waarin 
direct hulp nodig is, dan maakt u met één druk op de knop 
contact. Uw eigen contactpersoon of een professionele  
zorgmedewerker wordt dan ingeschakeld.

Persoonsalarmering van Servicepaspoort

Veilig idee: contact met 
één druk op de knop 

Veilig bij onraad
Met een alarm in uw woning, kunt u altijd 
alarm slaan bij een noodgeval. Het is niet 
alleen een veilig idee bij gezondheids
problemen tevens ook bij onraad, zoals 
ongewenst bezoek of een overval. Dan 
heeft u vaak geen tijd om te bellen voor 
hulp. Met een alarmknop kunt u wel direct 
alarm slaan door de kleine knop in te  
drukken die u altijd bij u draagt. Buiten  
uw huis bedraagt het bereik 50 meter. 

Het alarmapparaat
In uw huis wordt een alarmapparaat, in 
bruikleen, geïnstalleerd. Voor de aanslui
ting is een vaste telefoonlijn of internet
modem nodig. U draagt een halsmedail
lon of een polsbandje. In geval van nood 
maakt u contact met de Alarmcentrale. U 
dient drie contactpersonen op te geven 
met wie de Alarmcentrale contact kan 
opnemen. Van belang is dat uw contact
personen, in geval van nood, binnen 20 
minuten bij u kunnen zijn en uw huis bin
nen kunnen als u zelf niet open kunt doen. 

Heeft u geen contactpersonen in  
de buurt of geeft u de voorkeur aan  
directe medische hulp in geval van 
nood, dan kunt u het alarmapparaat 
uitbreiden met een abonnement op 
professionele alarmopvolging. Een 
zorgteam staat in dat geval voor u 
klaar, 24 uur per dag, 7 dagen per 
week.

Medische indicatie is  
niet nodig
Bij een medische indicatie kunt u  
een deel van de kosten via uw  
zorgverzekeraar vergoed krijgen.  
Informeer bij uw zorgverzekeraar  
of u daarvoor in aanmerking komt.  
Dan weet u of voor persoonsalarme
ring en opvolging een bepaalde  
vergoeding mogelijk is. 

Ook zonder medische indicatie kunt  
u gebruik maken van persoons 
alarmering. Een aanvraag hiervoor  
bij Servicepaspoort is snel geregeld.

Alarm Start:
Met dit pakket heeft u een alarmapparaat 
in huis en draagt u een zender. Is er  
opeens een situatie waarin direct hulp 
nodig is, dan maakt u met één druk op  
de knop contact met de Alarmcentrale. 
Uw eigen contactpersonen worden dan 
ingeschakeld en zijn uw helpende hand. 

Alarm Plus:
Met dit pakket heeft u het alarmapparaat 
voor alarmering plus een abonnement  
op de bereikbaarheid van een zorgteam 

dat 24 uur per dag 7 dagen per week voor 
u klaar staat. 

Na één druk op de knop krijgt u contact 
met de Alarmcentrale. In geval van een 
noodsituatie of geen verbinding wordt er 
direct een professionele zorgverlener naar 
u toe gestuurd, of als dat nodig is een am
bulance. De persoon die als noodcontact 
is opgegeven wordt eventueel ook op de 
hoogte gesteld. Wilt u liever dat uw eigen 
contactpersonen eerst worden ingescha
keld in een noodsituatie? De professionele 

zorgverlener kan als tweede of als derde 
gealarmeerd worden. 
Als extra binnen dit pakket bieden wij 
persoonlijk advies aan huis, een ThuisScan. 
Samen kijken wij naar uw woonwensen 
en behoeften. Wij kunnen u adviseren en 
helpen bij het vinden van oplossingen en u 
kunt vrijblijvend kennis maken met diverse 
hulpmiddelen. Is er behoefte aan meer 
comfort in huis? Maakt u zich zorgen over 
de zorgverlening nu en in de toekomst? 
Bent u benieuwd naar de technologische 
ontwikkelingen en welke consumenten
technologie gemak in uw leven kan  
brengen? U krijgt van ons persoonlijk  
advies aan huis.

Alarm Comfort: 
Met dit pakket kiest u voor optimale  
veiligheid door de combinatie van Alarm 
Start en Alarm Plus. 

Onderhoudsservice van uw alarmapparaat 
is bij dit pakket inbegrepen. U kunt hierbij 
denken aan een storing, omzetting van 
telefoonleverancier of de vervanging van 
de accu’s van zowel het alarmapparaat als 
de zender.

De Health Check en doorlopende korting 
op de gemaksdiensten van Nobilis bieden  
extra comfort binnen dit pakket. Af en 
toe een check op uw gezondheid kan 
meehelpen om gezondheidsrisico’s te 
verkleinen. U wordt gecontroleerd  
op cholesterol, bloedsuiker, bloeddruk, 
BMI en longfunctie. 
Voor alle aanvullende particuliere  
diensten aan huis van Nobilis ontvangt u 
10% korting op de maandelijkse factuur! 

Alle pakketten zijn uit te breiden voor 
een partner en/of huisgenoot. 

Servicepaspoort biedt de volgende  
pakketten voor persoonsalarmering aan

Ja, ik wil meer informatie
n  Ja, ik wil graag meer informatie over Alarm Start

n  Ja, ik wil graag meer informatie over Alarm Plus

n  Ja, ik wil graag meer informatie over Alarm Comfort

Voorletters:  ...........................................................................................................................

Achternaam:  .............................................................................................................  M / V

Adres:  ....................................................................................................................................

Postcode: ...........................   Woonplaats:  ...........................................................................

Geboortedatum:  ...................................................................................................................

Telefoon:  ...............................................................................................................................

Datum: ...........................   Plaats:  .........................................................................................

Handtekening:  ......................................................................................................................

Alarm Start
€ 21,45 per maand

Alarm Plus
€ 40,50 per maand

Alarm Comfort
€ 49,00 per maand

Alarmapparaat

Eigen contactpersonen  
bij noodsituaties

Professionele opvolging  
bij noodsituaties

ThuisScan 1xper jaar

Gratis onderhouds- 
service bij storingen

Gratis Health Check  
1x per jaar

10% korting diensten  
aan huis Nobilis

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔


