
Algemene huurvoorwaarden alarmapparaat ViVa! 
Zorggroep 
 

 
Artikel 1 Algemene bepalingen 
 

 1.1 Aansluiting op de Noodhulpcentrale geschiedt na het sluiten van de huur-          
  overeenkomst tussen de ViVa! Zorggroep en de abonnee. 
 

 1.2 Anderen dan de abonnee kunnen aan de overeenkomst geen rechten ontlenen. 
 

 1.3 Indien de huurovereenkomst met meer personen wordt gesloten, is ieder van hen 
hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen van de abonnee. 

 
Artikel 2 Aansluiting 
 

 2.1 Het alarmapparaat kan op zowel analoge als op digitale telefoonlijnen worden 
geïnstalleerd (ISDN lijnen uitgezonderd). U bent op de hoogte van de risico’s die een 
digitale lijn met zich meebrengt (evt. uitvallen van stroom of internet). 

 

 2.2 De plaatsing en/of wijziging in de plaatsing, mag alleen geschieden door de ViVa! 
Zorggroep, of een door de ViVa! Zorggroep aan te wijzen organisatie. 

   
Artikel 3 Aanvang van de deelname  
 

 3.1 De abonnee wordt tijdig door de ViVa! Zorggroep op de hoogte gebracht van het tijdstip 
van plaatsing of wijziging van plaatsing. 

 

 3.2 De installateur maakt de abonnee kenbaar vanaf welk moment het 
communicatiesysteem operationeel is. 

 

 3.3 Bij het maken van de aansluiting dient de abonnee alle daartoe redelijkerwijs te 
verlangen medewerking te verlenen aan de installateur. 

 

 3.4 Bij de aansluiting verricht de installateur de volgende werkzaamheden: 

 gebruiksklaar aansluiten van de apparatuur op de reeds voorhanden zijnde  
KPN netlijn of een digitale lijn en 220 volt netspanningaansluiting (max. afstand 2 meter). 

 proefalarm naar de Noodhulpcentrale. 

 demonstratie en uitleg van de apparatuur aan de abonnee. 
 
 3.5 In het algemeen zullen voor het maken van een aansluiting geen bijzondere 

werkzaamheden aan de woning behoeven te worden verricht. 
  In bijzondere gevallen waarin zulks noodzakelijk blijkt voor een goed functioneren van de 

apparatuur, wordt dit in overleg met de abonnee uitgevoerd, indien noodzakelijk door de  
KPN. In voornoemde gevallen is tevens artikel 6 lid 4 van toepassing. 

 
Artikel 4 Verplichtingen abonnee 
 

 4.1 De abonnee is verantwoordelijk voor een goed gebruik van de apparatuur. 
 

 4.2 Indien de abonnee vragen heeft over de bediening van de apparatuur, dan dient deze 
zich zo spoedig mogelijk te wenden tot de ViVa! Zorggroep of de Noodhulpcentrale.  

 

 4.3 De abonnee is aansprakelijk voor alle beschadiging, verlies of vermissing van de 
apparatuur, inclusief beschadiging door derden. 

 

 4.4 De abonnee verleent medewerkers van de ViVa! Zorggroep dan wel de installateur, te 
allen tijde toegang tot het gehuurde mits zij zich behoorlijk kunnen legitimeren. 

 

 4.5 De vrijwillige hulpverleners, contactpersonen worden door de abonnee in het bezit 
gesteld van een huissleutel. 

  Het huis van de abonnee moet toegankelijk zijn. Sleutels aan de binnenkant in het slot, 
grendels en knippen op de deur zijn niet toegestaan in verband met de hulpverlening. 

 

 4.6 De apparatuur mag slechts gebruikt worden voor het doen van een alarm. 
  Meervoudig onjuist gebruik van de apparatuur, kan leiden tot opzegging van de 

huurovereenkomst door de ViVa! Zorggroep. 
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Artikel 5 Vrijwaring 
 
 5.1 ViVa! Zorggroep en de Noodhulpcentrale kunnen nimmer 

aansprakelijk gesteld worden voor het niet goed functioneren van de apparatuur, noch 
voor de gevolgen die daar mogelijk uit voortvloeien, tenzij dit niet goed functioneren te 
wijten is aan handelen of nalaten dat aan de Noodhulpcentrale en/of de ViVa! Zorggroep 
valt te verwijten als wanprestatie. 

 

 5.2 De Noodhulpcentrale noch ViVa! Zorggroep, noch de opgeroepen hulpverlenende 
instelling of vrijwilliger, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade die mogelijk is 
ontstaan ten gevolge van het forceren van de toegang tot de woning op grond van 
alarmering. 

 

 5.3 De abonnee geeft toestemming aan de hulpverlening om bij alarmering zich toegang tot 
de woning te verschaffen.  

 
Artikel  6 Kosten 
 

 6.1 Voor het gebruik van de apparatuur wordt een huurbedrag in rekening gebracht. 
 

 6.2 Het bedrag voor het in huur hebben van de apparatuur, dient te worden voldaan op de 
wijze als aangegeven door ViVa! Zorggroep. 

 

 6.3 De eerste huurtermijn is verschuldigd vanaf de 1e dag van de periode waarin de 
plaatsing is uitgevoerd. 

 

 6.4 Kosten verbonden aan extra voorzieningen en aanpassingen, ten behoeve van de 
installatie, komen voor rekening van de abonnee. 

 

 6.5 Kosten voor het oplossen van storingen aan het alarmapparaat die veroorzaakt worden 
door de abonnee zelf of door toedoen van derden (bijvoorbeeld de telefoonprovider van 
de abonnee), komen voor rekening van de abonnee. 
 

 6.6 Telefoonkosten als voortvloeisel van de zevendaagse controle, en alarmmeldingen zijn 
voor rekening van de abonnee. 

 
 6.7 Bij niet tijdig annuleren of wijzigen van de plaatsingsafspraak zullen de voorrijkosten bij 

abonnee in rekening worden gebracht. Annuleren of wijzigen kan tot uiterlijk 16.00 uur 
op de dag vóór de afgesproken plaatsing. 

 
  
Artikel 7  Overige bepalingen 
 
 7.1 De abonnee heeft de plicht, bij voorgenomen verhuizing, hiervan één maand voor de 

verhuizing schriftelijk bericht te zenden aan de ViVa! Zorggroep. 
 
Artikel 8 Einde huurovereenkomst 
 
 8.1 De huurovereenkomst eindigt: 
  a Door overlijden of faillissement van de abonnee.  
  b Bij verhuizing, indien een gelijksoortige voorziening in de nieuwe woning 

aanwezig is, mits artikel 7 lid 1 is nageleefd. 
  c  Bij wanbetaling, na gedane ingebrekestelling door verloop van de termijn die in de                          
     ingebrekestelling is genoemd. 
                     d          Door opzegging door de cliënt per de eerste van de maand met inachtneming van  

        een opzegtermijn van tenminste één volle kalendermaand.  

  e Door opzegging door de verhuurder, omdat de abonnee bij zijn aanvraag tot het 
aangaan van een overeenkomst onjuiste informatie heeft verstrekt. 

  f Bij verkeerd gebruik van het alarmsysteem. 
 
 8.2 Na opzegging van de overeenkomst zal, na overleg met de cliënt de apparatuur door de 

ViVa! Zorggroep worden opgehaald. 
 
 8.3 Bij beëindiging van de huurovereenkomst, is de abonnee de overeengekomen huursom 

aan de ViVa! Zorggroep verschuldigd tot het moment waarop de overeenkomst 
rechtsgeldig eindigt. 

   
Artikel 9 Overdracht aan derde 
   

ViVa! Zorggroep is te allen tijde gerechtigd om haar rechten en plichten, voortvloeiend uit 

deze overeenkomst, over te dragen aan een derde. 

 


