VOORLICHTINGSFOLDER

Personenalarmering
Een druk op de knop en

hulp is onderweg

Personenalarmering
Altijd hulp binnen handbereik
U woont graag zelfstandig, maar wel met de zekerheid
dat hulp altijd dichtbij is. Een ongeluk zit immers in een
klein hoekje. Wanneer u zich niet lekker voelt of
plotseling ziek wordt, dan is het een fijn gevoel dat met
een simpele druk op de knop de hulp al onderweg is.
Personenalarmering van Tom
in de buurt is een betrouwbaar
alarmeringssysteem waarbij
de hulp binnen handbereik is.
En u dus met die zekerheid
gerust zelfstandig kan blijven
wonen.
Voor wie?
Personenalarmering biedt u
de mogelijkheid om langer
zelfstandig te blijven wonen
met een stukje veiligheid als
het misgaat.
Hoe werkt personenalarmering?
• U meldt zich aan bij Tom in
de buurt voor personen
alarmering.
• Vervolgens sluiten wij het
alarmeringssysteem aan op
uw vaste telefoon, op uw

router of uw mobiel.
• Na installatie krijgt u een
zender die u om uw hals of
pols draagt.
Op de zender en het
alarmeringssysteem zit een
knop. Deze drukt u in als u
hulp nodig hebt.
• Na het drukken op de knop
krijgt u binnen een minuut
automatisch verbinding
met de alarmcentrale. Via
de luidspreker legt u uit wat
er aan de hand is. De
centrale schakelt met een
contactpersoon om bij u
langs te komen.
• De alarmcentrale is altijd
bereikbaar, zeven dagen
per week en 24 uur per
dag.
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Wie biedt hulp?
U kunt zelf aangeven wie bij u
langskomt in geval van nood.
Dat kunnen familieleden of
kennissen zijn, maar u kunt ook
professionele thuiszorg langs
laten komen. In ieder geval
moet de hulp vlug ter plaatse
kunnen zijn, maximaal binnen
20 minuten.
U geeft minimaal twee
contactpersonen op zodat er
altijd iemand bereikbaar is.
Kunt u geen contactpersonen
opgeven of kiest u voor de
professionele thuiszorg dan
kunt u kiezen voor Activite, IZO
of WIJdezorg.
Kosten
• Bent u verzekerd bij Zorg en
Zekerheid? Dan betaalt u
geen aansluitingskosten. U
betaalt wel een eigen
bijdrage van € 4,00 tot €
16,50 per maand.
• Bent u verzekerd bij een
andere verzekeraar? Vraag
dan aan hen of zij dit

vergoeden.
• U kunt ook kiezen om
personenalarmering buiten
uw verzekeraar om te
regelen. U betaalt dan
eenmalig de
aansluitingskosten van
€88,50 en vragen we een
eenmalige borg van €50,00.
• Bij de professionele thuiszorg
betaalt u vaak servicekosten bovenop de
abonnementskosten.
• ActiVite berekent €10,00
servicekosten per maand.
Leden betalen € 8,50 .
• Bij IZO (alleen voor
Alphen aan den Rijn)
betaalt u € 5,00 per
maand extra.
• WIJdezorg vraagt € 5,00
servicekosten per
maand.
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Personenalarmering
aanvragen
Wilt u gebruikmaken van
personenalarmering? Vul dan
het contactformulier in via de
website
www.tomindebuurt.nl/contact
Contactgegevens
Facet
t.a.v. Personenalarmering
Van Lennepstraat 20A
2406 BA Alphen aan den Rijn
Telefoon: 088 900 4567 / 0172727817
E-mail: personenalarmering
@tomindebuurt.nl

Nieuw: gps-alarmering
Sinds november 2016 biedt
Tom ook de mogelijkheid van
gps-personenalarmering.
Deze nieuw vorm van
alarmering is betrouwbaar en
op maat instelbaar. Waar u
ook bent in Europa, met een
druk op de knop van de
kleine zender kunt u een
hulpsignaal uitzenden naar
uw contactpersonen en/of de
alarmcentrale.
Voordelen gps-alarmering
• kleine zender
• bereik groter, binnen- en
buitenshuis. bereik in heel
Europa
• altijd een luisterverbinding;
ook tijdens douchen
• geografische lokalisering
op internet
• makkelijk op maat
instelbaar
• geen vaste telefoonlijn
nodig
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