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Aanvraagformulier personenalarmering (en sensoren) 2021 
 

Cliëntgegevens   
 

   
 

Achternaam:  Geboortedatum:  

Voorletter(s):  Geslacht: man/vrouw:  

Straat + huisnummer:  Burgerlijke staat:  

Postcode:  Huisarts:  

Woonplaats:  Tel. huisarts:  

Telefoonnummer:   
 

Evt. mobiel nummer:   
 

E-mailadres:   
 

   
 

 
Woonsituatie: O woning  

 

 O appartement / flat met centrale entree 
 

 O anders:   
 

   
 

Toegang: O sleutelkluis (4-cijferig) 
 

 O nummertableau  
 

 O huissleutel  
 

 

Onderstaande informatie is van belang voor de correcte werking van het alarmeringstoestel. 

Type aansluiting 
 

O Analoog 
 

O Digitaal 
 

O mobiele GSM telefoon 

Heeft u meer dan één aansluiting? 
 

O Ja 
 

O Nee 
 

 

Hebt u een internet aansluiting? 
 

O Ja 
 

O Nee 
 

 

Heeft u een stopcontact binnen 1,5 
meter van uw telefoonaansluiting?* O ja O Nee 

 

* Als dit niet het geval is, dient u te zorgen voor een verlengsnoer met stekkerdoos.  
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Alarmopvolging 

 
Professioneel: 
 

O ja, direct (U dient hiervoor zelf een contract af te sluiten met de betreffende 
organisatie) 

 O pas inzetten bij afwezigheid onderstaande contactpersonen 

 O nee 

 

Naam instelling:  

Contactpersoon:  

Telefoonnummer:  

Heeft sleutel: O ja  O via sleutelkluis  O via toegangscode  O nee 

Bijzonderheden:  

 

Eigen contactpersonen zijn noodzakelijk wanneer er geen professionele achterwacht is. 

Eigen contactpersoon 1  

Naam:  

Adres:  

Postcode/woonplaats:  

Telefoonnummer:  

Relatie tot cliënt:  

Heeft sleutel: O ja  O via sleutelkluis  O via toegangscode  O nee 

  

Eigen contactpersoon 2  

Naam:  

Adres:  

Postcode/woonplaats:  

Telefoonnummer:  

Relatie tot cliënt:  

Heeft sleutel: O ja  O via sleutelkluis  O via toegangscode  O nee 
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Gegevens die van belang zijn voor het afhandelen van alarmoproepen en eventuele inzet 

Medicatie/locatie medicatie:  

Hulpmiddelen:  

Zintuiglijke problemen: O gehoorproblemen 

 O zichtproblemen 

 O problemen met spreken 
Ziektebeelden (b.v. diabetes, 
epilepsie):  

 

Indien noodzakelijk; contactpersoon van cliënt voor het afhandelen van zaken 

Naam:  

Adres:  

Postcode:  

Woonplaats:  

Telefoonnummer:  

 

 
Gewenste alarmering (prijzen zijn inclusief 
meldbankkosten ZCN) Huurprijs per maand 

O Personenalarmering standaard (analoog) € 16,50 

O Alarmering zonder vaste telefoonlijn € 26,00 (inclusief simkaart) 

O Bedsensor alarm (bedmat) € 38,50* 

O Rookdetector € 35,50* 

O (Voor)deurbewaking € 38,50* 

  
 
Aanschaf kluis Kosten 

O Masterlock kluis 5415 zonder montage € 43,00 

O Masterlock kluis 5415 met montage € 75,00** 

O Puck Keysafe (SKG**) met montage € 245,00 

U kunt bij een kluisbestelling hier een zelfgekozen 4-cijferige kluiscode noteren: ________ 
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*Alle bovengenoemde prijzen van de sensoren (bedmatalarm, rookdetector, bewegingssensor en 

voordeurbewaking) zijn inclusief prijzen van alarmering zonder vaste telefoonlijn welke noodzakelijk is voor 

de werking van de apparatuur.  

** Deze prijs is in combinatie met de plaatsing van personenalarmering. 

 

De bedmat welke een onderdeel is van de bedsensor is een hygiëne artikel en aan slijtage onderhevig. De 

bedmat dient door de cliënt te worden aangeschaft voor €  50,-. Periodieke vervanging ( 3-18 mnd, 

afhankelijk van het gebruik) is noodzakelijk. 

De plaatsingskosten bedragen voor de personenalarmering € 75,- inclusief voorrijkosten. 

De plaatsingskosten voor de overige alarmeringen bedragen € 149,-. (Dit is inclusief personenalarmering). 

Bij een spoedplaatsing binnen twee werkdagen worden er € 50,- extra installatiekosten in rekening 

gebracht. De normale doorlooptijd bij plaatsing is 5 werkdagen. 

 

Ik wil gebruik maken van de spoedplaatsing O ja O nee.  

Graag de gewenste optie aanvinken. 

 

De minimale huurtermijn is 6 maanden. 

De plaatsingskosten + de eerste 3 maanden huur worden in één keer geïncasseerd. 

Ons werkgebied is Groningen, Friesland (m.u.v. de eilanden), Drenthe, Overijssel, Flevoland en Gelderland.  

 
Hierbij machtig ik Welthuus Zorgtechniek & Innovatie om de aangegeven kosten en het maandelijkse tarief 
te incasseren middels automatische incasso. 

IBAN:   

Datum:   

Handtekening cliënt of gemachtigde  
 

Op deze overeenkomst zijn de Nederland ICT voorwaarden van toepassing. 

Deze kunt u op onze website vinden.  

 


