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Personenalarmering

Veel mensen willen in hun eigen vertrouwde woonomgeving oud worden. De grootste angst 

van ouderen is om naar een verpleeghuis te moeten. Lichamelijke ongemakken kunnen ervoor

zorgen dat het risico op ongelukken in en om het huis groter wordt. Personenalarmering is dan

een oplossing om overal in huis altijd iemand te kunnen waarschuwen in geval van nood. Hoe

eerder iemand hulp biedt hoe lager de kans op blijvend letsel. Deze technologie maakt het 

leven in en om het huis een stuk veiliger. Een personenalarmeringssysteem is een goede 

oplossing om onnodig lang op hulp te moeten wachten, waardoor leed en letsel beperkt 

kunnen worden.

De werking van personenalarmering

In geval van nood drukt u op de knop van de zender dat u altijd bij u draagt. Dit kan een hals- 

of polszender zijn. Hierdoor kan alarm worden gemaakt in de gehele woning. Als er alarm 

gemaakt wordt, komt het alarm bij bijvoorbeeld een 24-uurs alarmcentrale binnen. Deze 

alarmcentrale heeft meteen een handsfree spreek/luister verbinding met u door middel van het

alarmapparaat. Zo kunt u eenvoudig met de centrale communiceren. De centralisten 

inventariseren samen met u wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren. Vervolgens zullen 

zij de contactpersonen, hulpverleners of huisarts inschakelen. Ook als u niet kunt praten en/of 

niet reageert, zal de alarmcentrale direct actie ondernemen en hulp inschakelen.

Extra opties

Personenalarmering is niet alleen geschikt voor het melden van alarmoproepen. Er zijn 

diverse extra opties om op deze apparatuur aan te sluiten (draadloos of bekabeld). Zo kunt u 

denken aan rook- of gasmelders, die bij rook- of gasdetectie een alarmmelding maken aan de 

alarmcentrale, waarop de centrale hulp inschakelt.

Aansluiting

De Tunstall Telecare apparaten waar onder de Caresse Lite zijn vanaf nu voorzien van een  

unieke aanpassing en werken op alle huidige analoge en digitale aansluitingen. De toestellen 

groeien zo automatisch mee van een analoge naar een ADSL of een volledige digitale 

aansluiting. Voor gebruikers van units met een digitale telefoonaansluiting is er eindelijk een 

echte oplossing! 

De afgelopen maanden hebben wereldwijd tientallen teams duizenden tests uitgevoerd. Ook 

in Nederland hebben zeer uitvoerige testen plaatsgevonden met vele providers. Zelfs op 

glasvezel zijn onze units met succes getest. 

Vanaf nu is het dus simpel: als er maar een verbinding is, ongeacht of dit nu analoog, digitaal 

of glasvezel is, de Tunstall unit van ZorgPlus werkt!



ZorgPlus Personenalarm in 3 stappen

1. U belt  Zorgplus (0316-532319) met  de vraag om informatie over de verschillende

mogelijkheden  in  personenalarmering.  Wij  zullen  dan  met  u  bespreken  wat  de

mogelijkheden en de kosten van verschillende systemen zijn. 

2. U maakt een keus voor welk alarmsysteem u kiest.

3. ZorgPlus  regelt  dan  het  gehele  traject.  Dit  houdt  in  het  plaatsen  en  uitleg  van  de

alarmunit, de aanmelding bij de meldbank waarna uw alarm getest wordt en u er zeker

van bent dat u gekozen heeft voor het juiste systeem.

Hoe werkt het als ik alarm maak?

Als u alarm maakt dan krijgt u via een spreek/luisterverbinding contact met iemand van de

meldbank.  Dit  zijn  gediplomeerde  zorgverleners  die  begrijpen  wat  u  bedoelt  en  kunnen

beoordelen of en wie er bij u moet komen. Zij hebben al uw gegevens bij de hand waardoor

zij kunnen zien wie er belt en wat zijn/haar ziektegeschiedenis is. Zij zorgen er dan voor dat

als dit nodig is de juiste mensen snel bij u komen.

Zorgplus regelt dat er binnen een half uur iemand bij u op de stoep staat en u geholpen wordt.

De administratieve afhandeling zal door Zorgplus gedaan worden.

Wat kost het als ik alarm maak?

Als u een indicatie van het  CIZ heeft  dan zal  dit  van uw zorguren afgaan. Heeft  u geen

indicatie dan zult u het huisbezoek zelf moeten betalen. ZorgPlus zal dan een factuur sturen

voor de geleverde diensten. Hier zal een minimale tijd voor gerekend worden van een half

uur.

Zit ik vast aan een contract?

ZorgPlus gaat met u een overeenkomst aan. In eerste instantie voor de duur van 2 jaar en

daarna kunt u per maand opzeggen. Bij bijzondere omstandigheden zoals overlijden vervalt de

overeenkomst. 

Wie doet het onderhoud?

ZorgPlus draagt er zorg er voor dat uw alarminstallatie goed geïnstalleerd wordt en goed blijft

werken. Het testen van uw alarm gebeurd 1x per week automatisch. Na verloop van tijd zal de

batterij van uw halszender zwak worden. Ook dan zorgt ZorgPlus dat een monteur (kosteloos)

bij u langskomt en dat uw batterij vervangen wordt. Kortom, ZorgPlus regelt het onderhoud.



Prijslijst ZorgPlus Personenalarmering

Verkoopprijzen incl. btw

� Fysic FX-3850 telefoon         € 149,- incl. btw

� Sleutelkluis abus €   59,- incl. btw

Huurprijzen incl. btw

� Tunstall caresse alarmunit incl. abonnement bij 

� meldkamer € 19,95 p/mnd

� Los Abonnement meldbank         €    6,95 p/mnd

�Clavisio sleutelkluis huurprijs p/mnd   € 12,50 incl. btw

Montagekosten incl. btw

� Installatie Tunstall alarmering        € 89,00 incl. btw

� Installatie FX-3850 telefoon                € 59,50 incl. btw

� Montage Clavisio sleutelkluis       € 109,50 incl. btw

� Montage sleutelkluis abus                € 10,00 incl. btw*
• * Montageprijs van € 10,- geldt alleen als monteur tevens komt voor instaleren van een telefoon

Accessoires

�  Rookmelder voor Tunstall  €197,50 incl.btw

�  Valdetectie voor Tunstall € 247,50 incl.btw

�  Extra halsmedailon voor Tunstall € 184,50 incl.btw


