
Serviceovereenkomst ViVa! Zorggroep  

Professionele Alarmopvolging 
 
 
Het abonnement op professionele alarmopvolging geeft u recht op het opvolgen van een 
alarmoproep.  
Onder een alarmoproep wordt verstaan:   
a. een noodoproep bij een levensbedreigende situatie; 
b. een noodoproep bij een acute vraag om medische hulp welke niet volgens de reguliere weg gesteld  
     kan worden;  
c.  een noodoproep om hulp te vragen in de volgende situaties; vallen, de rolstoel zit klem, de traplift 

weigert, opsluiting.  
 
Op het gebruik en de aansluiting op de persoonsalarmering met professionele alarmopvolging zijn de  
volgende condities van toepassing.  
 
1.  In aanvulling op de algemene voorwaarden van ViVa! Zorggroep verplicht de gebruiker zich tot 

het afsluiten van een gebruiksovereenkomst met ViVa! Zorggroep, welke met het invullen en 
ondertekenen van het aanvraagformulier tot stand komt.                                                                                            

2.  ViVa! Zorggroep zal zorgdragen voor: 
      - afwikkelen procedure voor opname van gebruiker in het bestand van ViVa! Zorggroep; 
      - het 24 uur per dag, 7 dagen per week fungeren als waarschuwingsadres; 
    - het naar bevinden van zaken handelen, indien de gemelde noodsituatie dit vereist, teneinde in  
     de noodsituatie te voorzien; 
    - het eerbiedigen van de privacy van de gebruiker; 
    - het periodiek in rekening brengen van door gebruiker verschuldigde kosten. 
3.  De gebruiker zal zorgdragen voor: 
   - het verstrekken van gegevens conform het aanvraagformulier; 
   - het huren van een Clavisio Sleutelkluis van ViVa! Zorggroep of andere toegangsoplossing die  
     als standaard geldt bij ViVa! Zorggroep, waarmee de zorgverleners toegang tot de woning van  
     gebruiker krijgen; 
   - het verstrekken van nieuwe gegevens aan ViVa! Zorggroep die belangrijk zijn voor het bieden  
     van hulp (verhuizen, nieuw slot, ander telefoonnummer, enz.); 
   - betaling van kosten voor de hulpverlening door ViVa! Zorggroep; 
   - gebruik van de apparatuur alleen voor het doen van een noodoproep. 
4.  De gebruiker verleent hierbij toestemming aan: 
   - door de noodhulpcentrale gewaarschuwde medewerkers van ViVa! Zorggroep tot het betreden 
     van de woning. 
 5.  ViVa! Zorggroep is niet aansprakelijk voor: 
   - schade, die het gevolg zijn van het niet of niet goed functioneren van het alarmtoestel of het  
     openbaar telefoonnet; 
   - schade die kan ontstaan indien na een gemelde noodsituatie de toegang tot de woning moet  
     worden geforceerd (voorbeeld: knip op de deur); 
       - schade als gevolg van de handelwijze van na een gemelde noodsituatie gewaarschuwde  
     personen of instanties, anders dan de medewerkers van ViVa! Zorggroep. 
6.   De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, voor zover zij niet door ViVa!   
     Zorggroep wordt gewijzigd. 
7.   ViVa! Zorggroep heeft het recht om bij misbruik en wanbetaling zonder verdere opgave van  
     redenen de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. 
8.   Opzegging van de overeenkomst door de gebruiker dient schriftelijk te geschieden met inachtne- 
     ming van een termijn van tenminste één volle maand. 
9.   Alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst zullen voor bindend advies worden  
     voorgelegd aan de voorzitter van de Klachtencommissie. 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
10.   Situaties of omstandigheden waarin deze overeenkomst niet voorziet blijven ter beoordeling van  
     ViVa! Zorggroep. 
11.  De tijd die nodig is voor het opvolgen van een alarmoproep wordt in rekening gebracht bij 

gebruiker. ViVa! Zorggroep berekent het particuliere tarief. Dat tarief wordt jaarlijks vastgesteld 
door de Nederlandse Zorg Autoriteit. Voor 2017 is dit tarief vastgesteld op € 77,50 per uur. Uit 
veiligheidsoverwegingen werken wij gedurende de nacht veelal met 2 personen.  

  Derhalve geldt tussen 23.00 en 07.00 uur een dubbel tarief. 
12.  Indien een gebruiker alarmeert voor een andere reden dan een noodsituatie zoals hierboven 

omschreven dan zal  ViVa! Zorggroep eventuele kosten voor het opvolgen van deze onterechte 
alarmoproep verhalen op de gebruiker. 

13.   De medewerkers van ViVa! Zorggroep hebben toegang tot de woning van de gebruiker middels   
      een Clavisio Sleutelkluis  die gehuurd wordt via ViVa! Zorggroep of andere toegangsoplossing  
     die als standaard geldt bij ViVa! Zorggroep. Het abonnement op de professionele  
     alarmopvolging treed pas in werking als de Sleutelkluis of andere toegangsoplossing die  
     als standaard geldt bij ViVa! Zorggroep geïnstalleerd is. 
14.  Indien gebruiker een onjuiste meldkamer opgeeft aan ViVa! Zorggroep is ViVa! Zorggroep niet 

verantwoordelijk als een alarmoproep niet wordt opgevolgd.  

 


