
}Zeker zijn van 
hulp bij alarm en
een veilig gevoel

voor iedereen 
om u heen

Alarm-
opvolging 

Aanvullende 

dienst op  

de persoons-

alarmering

PROFESSIONELE ALARMOPVOLGING



Heeft u persoonsalarmering maar staat er in uw directe  
omgeving niemand  klaar om direct te reageren als u hulp  
nodig heeft? Dan is de Professionele Alarmopvolging van 
Servicepaspoort een uitkomst.

Ons team staat zeven dagen per week, 
dag en nacht voor u klaar. Wanneer u 
alarm slaat, regelt het team dat er binnen 
30 minuten professionele hulp bij u is. 
Een veilig idee als u bijvoorbeeld gevallen 
bent of het opeens benauwd heeft.

Voorwaarden 
n  U kunt van de Professionele  

Alarm opvolging gebruik maken als  
u lid bent van Servicepaspoort. 

n  U beschikt over persoonsalarmering 
die is aangesloten op de meldkamer 

Professionele alarmopvolging van Servicepaspoort

Als ’t écht telt…  
altijd iemand die u hoort



van Eurocross Assistance (uitge zon
derd mobiele alarmering).

n  U zorgt zelf voor een passende toe
gangsoplossing. Bij voorbeeld een 
sleutelkluis of een andere voorziening. 
Dan kan de hulp altijd naar binnen als 
u, bijvoorbeeld door een val, de deur 
niet zelf kunt opendoen. Servicepas
poort kan u adviseren over de moge
lijkheden, leveranciers en kosten. 

Kosten* 
n  U betaalt eenmalig een bedrag 

van € 40,80 voor de intake. Indien 
u ook een alarmapparaat van 
Servicepaspoort heeft, vervallen  
deze eenmalige kosten.

n  Het abonnementsgeld voor 
Professionele Alarmopvolging 
bedraagt € 15,80 per maand*.

n  De zorg die na een oproep mogelijk 
door ons wordt geleverd, kan als 
volgt met u verrekend worden:

     Als u thuiszorg krijgt van Zorgbalans 
en de geleverde zorg is passend,  
dan kan deze op uw indicatie  
worden geboekt. 

     Indien u geen thuiszorg geleverd 
krijgt vanuit Zorgbalans, brengen wij  
€ 40,80 per medewerker, per half 
uur in rekening. In de nachtelijke 
uren komen er twee medewerkers.

Aanmelding of informatie 
Voor meer informatie of aanmelding 
kunt u van maandag tot en met vrijdag 
telefonisch contact opnemen met 
Servicepaspoort via 023  8 918 440. Of 
mail naar alarmering@servicepaspoort.nl.  
Meer informatie vindt u 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


