KOSTEN
GPS ALARMERING

U heeft aangegeven interesse te hebben in gps alarmering.
• Dit informatieblad geeft een toelichting op de kosten
• Meer info vindt u op het informatieblad ‘Hoe werkt gps alarmering’
• Daarnaast is er een informatieblad met antwoorden op praktische gebruiksvragen
Wat kost gps alarmering?
De kosten van gps alarmering bestaan in ieder geval uit:
• Activeringskosten; dit is eenmalig € 88,50. Deze kosten worden mogelijk vergoed, voor de
informatie neem contact op met uw zorgverzekeraar.
• Abonnementskosten gps-alarmering zijn maximaal: € 19,95 euro per maand of als u
verzekerd bent bij Zorg en Zekerheid dan betaalt u € 5,35 per maand*.
• Wanneer u kiest voor het inschakelen van thuiszorgorganisatie dan betaalt u – afhankelijk
van de thuiszorgorganisatie – per maand € 10,35 tot € 34,95 (24,95 + kosten
thuiszorgorganisatie).
Bovendien betaalt u kosten bij hulpverlening door de thuiszorgorganisatie. Dit zijn de
kosten bij een alarmoproep.
*Let op: Zijn er medische redenen voor de personenalarmering en bent u verzekerd bij Zorg &
Zekerheid? In dat geval vergoedt Zorg & Zekerheid mogelijk een deel van de kosten, maar
de selectiecriteria zijn vrij streng.
Hulpverlening door thuiszorgorganisatie
Kosten voor professionele opvolging van een thuiszorgaanbieder zijn bij:
• IZO
€ 5,00 per maand extra.
• Activite
€ 10,00 per maand extra ( € 8,50 voor leden).
• Wijdezorg u betaalt geen servicekosten per maand.
Kostenvariaties abonnement gps alarmering
• Eenmalige aansluit-/activeringskosten voor alle opties
• En een van onderstaande opties:
• abonnement met de ZorgCentrale
• abonnement zonder de ZorgCentrale
• abonnement met vergoeding met ZorgCentrale
• abonnement met vergoeding zonder ZorgCentrale
*+ kosten thuiszorgorganisatie
Vragen
Personenalarmering
Tom in de buurt
Telefoon: 0172-727817 / 088-9004567
E-mail: personenalarmering@tomindebuurt.nl
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