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wonen
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alarmering

PERSOONSALARMERING 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 zorg-
medewerker wordt dan ingeschakeld.

Persoonsalarmering van Servicepaspoort

Veilig idee: contact met 
één druk op de knop 

Ook veilig bij onraad
Persoonsalarmering is niet alleen een 
veilig idee bij gezondheidsproblemen. 
Maar denk ook eens aan onraad, zoals 
overvallen op woningen. Een woning-
overvaller kiest makkelijke slachtoffers: 
mensen alleen of oudere echtparen, 

mensen die niet beveiligd zijn en  
geen alarm kunnen slaan. Bij een  
overval heeft u geen tijd om te bellen 
voor hulp. Maar met een alarmknop 
kunt u wel direct alarm slaan door de 
kleine knop in te drukken die u altijd  
bij u draagt.



Het alarmapparaat
U krijgt het alarmapparaat in bruikleen. 
Voor de aansluiting is een werkende 
vaste telefoonlijn in huis nodig. Het 
zendertje van de persoons  alar mering 
draagt u als halsmedaillon of als pols-
bandje. 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 waar-
schuwt zo nodig een door u opgegeven 
contactpersoon.

Contactpersonen
U geeft zelf drie contactpersonen op 
die dicht in de buurt wonen. Van belang 
is dat zij, in geval van nood, binnen  
30 minuten bij u zijn en uw huis binnen 
kunnen, als u zelf niet kunt opendoen. 
Indien u geen contactpersonen dicht 
in de buurt heeft of de voorkeur geeft 
aan een professioneel team, dan kunt u 
een abonnement nemen op de profes-
sionele alarmopvolging. Bij alarm komt 
er dan direct professionele hulp van ons 
Team Alarmering. Voor deze aanvul-
lende dienstverlening dient u lid te zijn 
van Servicepaspoort. Uw alarmapparaat 
moet aangesloten zijn op de meld- 
kamer Eurocross Assistance.

halsmedaillon

Aanvraag met medische indicatie
Informeer bij uw zorgverzekeraar of  
u in aanmerking komt voor persoons-
alarmering. Indien u verzekerd bent  
bij een Zilveren Kruis verzekeraar, kunt  
u onderstaand telefoonnummer bellen  
en dan hoort u vrijwel direct of u in  
aanmerking komt voor vergoeding.
Telefoon 071 - 364 17 07.

Of via Servicepaspoort zonder 
medische indicatie
Ook zonder medische indicatie kunt u 
gebruik maken van persoonsalar mering.  
U huurt het alarmapparaat dan bij ons. 
Een aanvraag bij Servicepaspoort duurt 
maximaal twee weken.

Kosten
De plaatsingskosten bedragen een malig  
€ 81,70. Met het lidmaatschap van  
Servicepaspoort betaalt u € 18,40 per 
maand voor de huur van de persoons-
alarmering. 

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

*Tariefwijzigingen voorbehouden



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


