
Het Servicepaspoort heeft een uitgebreid service-  
en cursuspakket voor alle leeftijden, o.a.:

n  Meer Bewegen voor Ouderen
n  Verhuisservice
n Handig omgaan met de mobiele telefoon
n  Handig omgaan met de tablet
n Diensten aan huis
 - alarmering / alarmopvolging
 - (bv. maaltijden, kapper of pedicure)
 - Boodschappendienst
 - Belastinghulp
 -  Collectieve verzekeringen FBTO en Interpolis 
 -  Collectieve zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea

Voor leden van het Servicepaspoort gelden exclusieve  
kortingsregelingen. Alle informatie over deze kortingen en 
ons uitgebreid producten- en dienstenoverzicht vindt u in 
onze folder Wat biedt Servicepaspoort en op onze website  
www.servicepaspoort.nl
Tel. 023 - 891 84 40

{ Servicepaspoort }

Makkelijk en betrouwbaar met het
SERVICEPASPOORT

PERSOONS 
ALARMERING

WWW.SERVICEPASPOORT.NL

Alle informatie over 
deze kortingen en  
een uitgebreid  
overzicht van onze 
producten- en  
diensten vindt u  
op onze website:



Contactpersonen
U geeft zelf drie contactpersonen op. 
Deze mensen hebben/krijgen een  
sleutel van uw woning en moeten  
dicht bij u in de buurt wonen, zodat  
zij in geval van nood binnen 30 minuten 
bij u kunnen zijn.
Indien u geen contactpersonen heeft die 
snel bij u kunnen zijn of u liever de voor-
keur geeft aan een professioneel team, 
dan kunt u een abonnement nemen op 
de Professionele Alarmopvolging. 

Er komt dan direct professionele hulp 
van ons Team Alarmering. Voor deze 
aanvullende dienstverlening dient u lid 
te zijn van het Servicepaspoort. 

Persoonsalarmering  
via zorgverzekering 
met medische indicatie

Informeer bij uw zorgverzekeraar of u  
in aanmerking komt voor een persoons-
alarmering. Een aanvraag bij uw  
zorgverzekeraar heeft een tijdsduur  
van ongeveer zes tot acht weken.
Indien u verzekerd bent bij een  
Achmea verzekeraar, kunt u onder-
staand telefoonnummer bellen en  
dan hoort u vrijwel direct of u in  
aanmerking komt voor een vergoeding. 
Tel: 071 - 364 17 07 

Persoonsalarmering  
via Servicepaspoort
zonder medische indicatie

Ook zonder medische indicatie kunt  
u gebruik maken van een persoons- 
alarmering. U huurt deze dan van het 

Servicepaspoort. Een aanvraag bij het 
Servicepaspoort heeft een tijdsduur van 
maximaal twee weken.

Kosten
De plaatsingskosten bedragen eenmalig 
€ 80,00. Daarnaast betaalt u € 20,00 per  
maand voor de huur van de persoons-
alarmering. Als u lid bent van het 
Service paspoort betaalt u € 18,00 per 
maand.

Aanmelding of  
Informatie
Voor aanmelding of meer informatie 
kunt u van maandag tot en met vrijdag 
contact opnemen met het Service-
paspoort, via 023 - 891 84 40 of e-mail 
naar info@servicepaspoort.nl. Informatie 
staat ook op www.servicepaspoort.nl.

*Tariefwijzigingen voorbehouden

{               }Persoonsalarmering  

een veilig gevoel
U wilt zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, in uw  
eigen vertrouwde omgeving. Er kunnen zich echter situaties 
voordoen waarbij u (dringend) hulp nodig heeft. Via een  
alarmapparaat kunt u dan hulp inschakelen. Dat geeft toch  
een veilig gevoel. 

halsmedaillon

alarm-
apparaat 

Het alarmapparaat 
U krijgt het apparaat in bruikleen.  
Voor de aansluiting op uw telefoon 
heeft u een ‘gewone’, analoge  
KPN- aansluiting nodig. Het zendertje 
draagt u als halsmedaillon. In geval  

van nood maakt u met één druk op  
de knop contact met de alarmcentrale. 
De centrale vraagt dan wat er aan de 
hand is. U kunt direct spreken met de 
centralist. Deze waarschuwt zo nodig 
een door u opgegeven contactpersoon.


