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ViVa! Ledenservice
Postbus 95
1960 AB Heemskerk

088 – 995 88 22
ledenservice@vivazorggroep.nl
www.vivazorggroep.nl/ledenservice

Uiteindelijk gaat  
het erom . . .

. . . dat u zich
veilig voelt.

Personenalarmering

Kwaliteit van leven

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

Kwaliteit van leven

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

V
 0

04
 (0

21
7)



  
    

Hoe werkt het als u in een woonzorgcentrum van ViVa! woont? 
In uw woonzorgcentra is al een alarmapparaat geïnstalleerd. In geval 
van nood drukt u op de knop van het halsmedaillon dat u in huis 
draagt; er wordt dan een spreek-luisterverbinding gemaakt met de 
zorg in huis. Indien nodig komen zij meteen langs. 

Mogelijkheden & kosten
Voor personenalarmering in een woonzorgcentrum van ViVa! Zorggroep 
betaalt u € 25,- per maand, indien u lid bent van ViVa! Ledenservice. 
Niet-leden betalen € 27,50 per maand. Inclusief alarmopvolging.

Heeft u een zorgindicatie, dan vallen de kosten van een alarmoproep 
over het algemeen binnen de beschikbare uren van de indicatie. 
Zonder zorgindicatie worden de kosten vanaf de tweede alarmoproep 
bij u in rekening gebracht.

Voor spoedaanvragen van alle pakketten geldt een toeslag van € 67,50. 
Bij opzegging een verwijderings bijdrage.

Dag en nacht hulp . . .

. . . in noodsituaties.

Hoe werkt het wanneer u in uw huis in de 
wijk woont? 
In uw huis wordt een alarmapparaat geïn-
stalleerd en u draagt een halsmedaillon. 

Deze werken alleen in en om het 
huis. In geval van nood drukt u 
op de knop van dit halsmedail-
lon, zodat er een spreek-luister-
verbinding wordt gemaakt met 
de meld kamer. Indien nodig 
roepen zij directe  hulp in van 
het team alarmering van ViVa! 
Zorggroep. Onze zorgmede-
werkers leveren zeven dagen 
per week, dag en nacht profes-

sionele alarmopvolging en fungeren als  
eerste contactpersoon bij calamiteiten. 

Toegang met een sleutelkluis
Het is belangrijk dat zorgverleners snel 
in uw woning kunnen als het nodig is. Dat 
kan dankzij de sleutelkluis, een veilige en 
compacte kluis, voorzien van een politie-
keurmerk, die buiten bij uw voordeur wordt 
bevestigd. De zorgverlener kan met een 
speciale sleutel uw sleutelkluis openmaken 
en daarna uw voordeur openen.  

U woont het liefst zo lang mogelijk zelfstandig. Veilig 
in een huis van ViVa! Zorggroep of daarbuiten, in uw 
eigen wijk. U wilt wel de zekerheid dat u in nood
situaties professionele hulp krijgt. Dan is personen
alarmering een goede oplossing voor u.

halsmedalion

U kunt uit de volgende pakketen kiezen:

Aanmelding/informatie
Neemt u contact op met ViVa! Ledenservice 088 – 995 88 22.

PAKKET A:
 24 x 7 uur professionele   

 alarmopvolging

 Alarmapparaat en   

 halsmedaillon

 Clavisio sleutelkluis

Kosten per maand: € 30,50 

voor leden van ViVa! 

Ledenservice; niet-leden 

betalen € 33,50. Eenmalige 

aansluitkosten voor het  

alarmapparaat en de  

sleutelkluis € 97,-

  
    PAKKET B:

 24 x 7 uur proffesionele   

 alarmopvolging

 Clavisio sleutelkluis

Als u zelf al een alarm- 

apparaat heeft via uw 

zorgverzekeraar, dan kunt u 

gebruikmaken van pakket B.

Kosten per maand: € 14,- 

voor leden van ViVa! 

Ledenservice; niet-leden 

betalen € 15,50. Eenmalige 

aansluitkosten voor de  

sleutelkluis € 79,-. 
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PAKKET C:
 Alarmapparaat en                 

 halsmedaillon

Als u alleen een alarm- 

apparaat wilt huren en zelf 

zorgt voor 3 contactper-

sonen dan kunt u gebruik 

maken van pakket C.

Kosten per maand: € 16,30 

voor leden van ViVa! Leden-

service; niet-leden betalen 

€ 17,30. Eenmalige aansluit-

kosten voor het alarm  

apparaat € 79,-.




