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3. Uw gezondheid. 

ViVa! Ledenservice 

Parlevinkerstraat 23 

1951 AR Velsen-Noord                                                       

Telefoon: 088 – 995 88 22 

ledenservice@vivazorggroep.nl 

www.vivazorggroep.nl/ledenservice 

IBAN: NL46 RABO 0308 0818 97 

        

          

 

Aanvraagformulier Alarmapparaat Pakket C 
(Alarmapparaat incl. halsmedaillon) 

 

1. Uw gegevens. 

 

Naam: ……………………………………………………………………..     Dhr.       Mw.      Voorletters:……………………. 

Burgerlijke staat:   …………………………………………………….Geboortedatum:   ……………………………………………. 

Naam zorgverzekeraar:……………………………………………………………………………………………………………………..… 

Polisnummer:……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

IBAN:     

 

 

  2.  Uw adres en telefoonnummer. 

 

Straat: ………………………………………………………………………….Huisnummer: …………………………………………….. 

Postcode:………………………………Woonplaats………………………………………………………………………………………….. 

Telefoon:   ………………………………………………………………. Mobiel:   ……………………………………………………….. 

Emailadres: ………………………………………………………………………………………………..……………………………………….. 

 

 

 

     

Geef hier alstublieft aan of er bijzonderheden zijn betreffende uw gezondheid die voor de 

alarmcentrale bij het inschakelen van hulp van belang zijn: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

 

NL 

mailto:ledenservice@vivazorggroep.nl
http://www.vivazorggroep.nl/ledenservice
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  4. Uw huisarts. 

 

Naam: …………………………………………………………………….. Voorletters: …………………………………………… 

Telefoon (24 uur bereikbaar):  ……………………………………………………………………………………..……………………. 

 

 

   5. Contactpersoon te waarschuwen bij calamiteit.(Verplicht in te vullen)    

       Ziekenhuis opname, brand e.d. 

 

Naam: …………………………………………………………………….. Voorletters: …………………………………………….. 

Telefoon (dag en nacht bereikbaar):   …………………………………………………………………………………………………. 

Mobiel:    …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Wat is uw relatie tot de aanvrager:   …………………………………………………………………………………………………… 

 

 

   6. Contactpersoon  voor het maken van een afspraak i.v.m. installatie. 

        Alleen invullen wanneer de afspraak niet met de aanvrager kan worden gemaakt. 

 

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon : ………………………………………………………Mobiel:……………………………………………………………………….. 

Wat is uw relatie tot de aanvrager:   …………………………………………………………………………………………………… 

 

 

  7. Technische informatie over uw telefoonaansluiting. 

 

 

Soort aansluiting:               analoog          digitaal             

 

Provider: ……………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
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  8. Uw contactpersonen die 24 uur per dag bereikbaar zijn bij een alarmoproep: 

      U dient drie contactpersonen op te geven die binnen max. 20  minuten bij u kunnen zijn. 

 
 Contactpersoon 1:  
 
Naam: ……………………………………………………………………….. Voorletters: ……….………………………………….. 

Adres:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode: …………………………………………………………  Plaats:  …………………………………………………………………… 

Telefoon (dag en nacht bereikbaar):   ………………………………………………………..……………..………………………… 

Mobiel:    ……………………………………………………………………………………………………………….……………………………. 

Wat is uw relatie tot de aanvrager:   …………………..………………………………………………………………..……………. 

Is in het bezit van uw huissleutel           Ja           Nee 

 

Contactpersoon 2: 

 

Naam: ……………………………………………………………………….. Voorletters: ……….………………………………….. 

Adres:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode: …………………………………………………………  Plaats:  …………………………………………………………………… 

Telefoon (dag en nacht bereikbaar):   ………………………………………………………..……………..………………………… 

Mobiel:    ……………………………………………………………………………………………………………….……………………………. 

Wat is uw relatie tot de aanvrager:   …………………..………………………………………………………………..……………. 

Is in het bezit van uw huissleutel           Ja           Nee 

 

Contactpersoon 3: 

 

Naam: ……………………………………………………………………….. Voorletters: ……….………………………………….. 

Adres:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode: …………………………………………………………  Plaats:  …………………………………………………………………… 

Telefoon (dag en nacht bereikbaar):   ………………………………………………………..……………..………………………… 

Mobiel:    ……………………………………………………………………………………………………………….……………………………. 

Wat is uw relatie tot de aanvrager:   …………………..………………………………………………………………..……………. 

Is in het bezit van uw huissleutel           Ja           Nee  

         

  9. Soort plaatsing: 

          
         Normale plaatsing (binnen 5 werkdagen wordt er een afspraak met u gemaakt).  
 
         Spoedplaatsing (wanneer het aanvraagformulier voor 14:00 uur op een werkdag bij ons binnen     
         is, dan kan er de eerst volgende werkdag geplaatst worden). Hiervoor rekenen wij een extra  
         toeslag. 
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 11. Disclaimer / Machtiging. 

 

 

 Of mail het formulier naar: ledenservice@vivazorggroep.nl 

 

 Kijk voor actuele tarieven op de website www.vivazorggroep.nl/ledenservice 

 

 

 

       10. Lidmaatschap ViVa! Ledenservice.     

            Leden ontvangen korting op het abonnement personenalarmering.    

             

         Ik ben lid van ViVa! Ledenservice:  Lidmaatschap nummer ……….………………………………………… 

         Ik wil graag lid van ViVa! Ledenservice worden. 

         Ik wil geen lid van ViVa! Ledenservice worden. 
  

Wilt u onze tweemaandelijkse digitale nieuwsbrief ontvangen?            JA              NEE 
 

   

 

 Ik heb dit formulier naar waarheid en zo volledig mogelijk ingevuld. 

 Door ondertekening van deze machtiging geef ik toestemming aan ViVa! Zorggroep / ViVa!      

 Ledenservice om tot wederopzegging de actuele tarieven af te schrijven van uw IBAN. 

 Dit betreft: eenmalig de plaatsings- en verwijderingskosten, maandelijks de abonnementskosten      

 voor het alarmapparaat en indien aangegeven één keer per jaar de lidmaatschapskosten voor   

 ViVa! Ledenservice. 

Bent u het niet eens met een afschrijving, dan kunt u het bedrag laten terugboeken. Neem binnen    

acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. U kunt de    

machtiging schriftelijk bij ViVa! Zorggroep intrekken (zie adres bovenaan op het aanvraag formulier) 

Incassodatum is rond de 10e van de maand.   

 

●  Ik ga akkoord met de huurovereenkomst personen alarmering.   

●   Ik ga akkoord met de Algemene huurvoorwaarden alarmapparaat ViVa.  

●   Ik ga akkoord met de overdracht van gegevens aan installatiebedrijf Focus Cura.         

●   Ik breng ViVa! Ledenservice zo spoedig mogelijk op de hoogte als mijn gegevens wijzigen. 

●   Ik machtig ViVa! Ledenservice om eventuele extra kosten van mijn rekening te incasseren, die  

      worden gemaakt bij bijvoorbeeld: verlies van een hals-zender of storingen die niet veroorzaakt      

      worden door apparatuur en/ of installatie van ViVa! Ledenservice.  

 

Door ondertekening van het aanvraagformulier ga ik akkoord met bovenstaande voorwaarden.            

 

Naam aanvrager ………………………………………………………………….…         Datum…………………………………… 

 

 

Handtekening   ………………………………………………………………………. 

 

Stuur het formulier naar:  ViVa! Ledenservice, t.a.v. alarmering,   

                                                Antwoordnummer 504, 1940 WB Beverwijk  

 

 

        

mailto:ledenservice@vivazorggroep.nl
http://www.vivazorggroep.nl/ledenservice
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Huurovereenkomst personenalarmering                          

  

1. ViVa! Zorggroep stelt aan huurder communicatieapparatuur ter beschikking, bestaande 

uit: 1 halssnoerzender en 1 ontvanger. 

2. ViVa! Zorggroep draagt zorg voor de onderhoud/reparatie en/of vervanging van delen 

van de apparatuur, voortkomende uit defecten aan de onder punt 1 genoemde 

communicatieapparatuur. De kosten hiervoor zijn voor rekening van ViVa! Ledenservice, met 

uitzondering van die kosten die het gevolg zijn van oneigenlijk gebruik van de apparatuur door 

huurder of een derde. 

3. De kosten van het teloorgaan van het gehuurde ten gevolge van verlies of diefstal van het 

gehuurde, zijn voor rekening van de huurder. De huurder draagt er zorg voor dat eventuele 

schade welke hieruit voortvloeit, niet ten laste komt van ViVa! Ledenservice. 

4. De huurder gaat ermee akkoord, dat ViVa! Ledenservice alle aansprakelijkheid ten aanzien van 

de hulpverlening uitsluit. 

5. De aan ViVa! Zorggroep door huurder te betalen kosten betreffen de huur van de onder punt 1 

genoemde apparatuur en een abonnement op de meldkamer van Zorgcentrale Noord (ZCN). 

6. ViVa! Zorggroep behoudt zich het recht voor, om eenmaal per kalenderjaar de huurprijs te 

wijzigen. Wijzigingen zullen twee maanden van te voren aan huurder bekend worden gemaakt. 

7. De huur gaat in met ingang van de datum van plaatsing en is gesloten voor onbepaalde tijd. De 

huur wordt per maand, achteraf via automatische incasso betaald. 

 Bij de eerste betaling worden tevens de eenmalige kosten voor aansluiting in rekening 

gebracht. Na opzegging worden verwijderingskosten in rekening gebracht. 

8. In de volgende gevallen is deze huurovereenkomst ontbonden, dan wel kan ViVa! Zorggroep 

deze als ontbonden beschouwen, zonder rechtelijke tussenkomst of nadere sommatie en kan 

ViVa! Zorggroep het onderverhuurde onverwijld tot zich nemen: 

 a: In geval van overlijden van de huurder; 

 b: Indien de huurder in gebreke blijft met de betaling van de huur, dan wel enige bepaling     

           uit de onderhavige huurovereenkomst, of de daarbij behorende voorwaarden niet stipt        

           naleeft; 

   c: Wanneer de huurder verhuist naar een andere woonplaats; 

  d: Bij opname in een verpleeg- of verzorgingshuis. 

9. Bij opzegging dient een opzegtermijn van tenminste één maand in acht genomen te worden.  

10. Bij hernieuwde aansluiting in verband met verhuizing, zullen er opnieuw aansluitkosten door 
ViVa! Zorggroep in rekening worden gebracht. 

11. De huurder verstrekt aan ViVa! Zorggroep voor hulpverlening relevante persoonlijke en 
medische informatie.  

 - De huurder machtigt ViVa! Zorggroep om deze gegevens te verstrekken aan de 
Noodhulpcentrale van Zorgcentrale Noord (ZCN) gevestigd te Meppel. Deze gegevens 
zijn door huurder beschikbaar gesteld voor hulpverlening in noodsituaties door 
Zorgcentrale Noord. 

 - De huurder gaat ermee akkoord dat de Noodhulpcentrale van Zorgcentrale Noord een 
rapport van meldingen en ondernomen acties verschaft aan ViVa! Zorggroep, wanneer 
dat - bijvoorbeeld in het geval van klachten - noodzakelijk is. 

12. Vrijwaring 
 12.1. Huurder is verantwoordelijk voor de opgegeven alarmadressen. Eveneens voor het feit 

dat op de aangegeven adressen een sleutel voorhanden is. 
 12.2. Huurder garandeert dat er geen veiligheidsvoorzieningen, welke alleen binnenin de 

woning te openen zijn, in werking mogen zijn die entree tot de woning en ruimten in de 
woning belemmeren. 

 12.3. Indien de hulpverleners zich toegang tot de woning moeten verschaffen, zijn zij niet 
aansprakelijk voor beschadigingen en daaruit voortvloeiende kosten.  
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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 huurder. 

 1.2 Anderen dan de huurder 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 huurder 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 huurder kenbaar vanaf welk moment het communicatiesysteem 

operationeel is. 

 3.3 Bij het maken van de aansluiting dient de huurder 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 netspanning aansluiting (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 huurder 

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

 4.2 Indien de huurder 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 huurder is aansprakelijk voor alle beschadiging, verlies of vermissing van de 

apparatuur, inclusief beschadiging door derden.  

 4.4 De huurder 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 huurder 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. 

                

 

1/2 
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pag. 2/2 Algemene huurvoorwaarden alarmapparaat ViVa! Zorggroep 

          

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 huurder 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 huurder. 

 6.6 Telefoonkosten als voortvloeisel van de zevendaagse controle, en alarmmeldingen zijn 

voor rekening van de huurder. 

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

huurder 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 huurder 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 huurder.  

  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 huurder 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 huurder of rechtsgeldige 

vertegenwoordiger de apparatuur door de ViVa! Zorggroep worden opgehaald. 

 8.3 Bij beëindiging van de huurovereenkomst, is de huurder of rechtsgeldige 

vertegenwoordiger de overeengekomen huursom aan de ViVa! Zorggroep verschuldigd 

tot het moment waarop de apparatuur weer in het bezit is van ViVa! Zorggroep en 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. 
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Gebruik van uw personenalarmeringssysteem 

Geachte cliënt, 

Alarmering 

U kunt in noodsituaties contact maken met de noodhulpcentrale door éénmaal op de halszender te 

drukken of op de rode knop van uw apparaat. Het apparaat gaat vervolgens contact maken met de 

noodhulpcentrale. Geef duidelijk aan wat er met u aan de hand is zodat de noodhulpcentrale voor u 

de juiste hulp in kan schakelen. 

De halszender 

Als u uw huis verlaat, laat u de halszender thuis. Leg of hang de halszender op een voor u handige 

plaats. U kunt de halszender bijvoorbeeld aan de kapstok hangen zodat u hem bij thuiskomst weer 

direct kunt omdoen. 

De slaapkamer 

Bij het naar bed gaan legt u de halszender binnen handbereik. Het is belangrijk dat u de halszender af 

doet om te voorkomen dat u tijdens uw slaap per ongeluk verstrikt raakt in het koordje. Bij het 

opstaan, hangt u de halszender altijd weer om de hals. Ook als u ’s nachts naar het toilet gaat. Juist 

bij het opstaan kunt u nog wat slaperig zijn. Even rechtop zitten voordat u uit bed stapt voorkomt 

duizeligheid. 

De badkamer 

Bij het douchen en baden kunt u de halszender omhouden. De halszender is waterdicht. Wilt u de 

halszender liever af doen, leg hem dan op een laag krukje neer. Zorg dat u er altijd bij kunt in geval 

van nood, ook als u bent gevallen. 

Spreek – luisterverbinding 

Als de medewerker van de noodhulpcentrale na uw alarmoproep uw stem niet kan horen, zal er eerst 

contact met u gezocht worden via de gewone telefoonlijn. Als u de telefoon niet beantwoordt zal er 

iemand naar uw huis gestuurd worden (u kunt bijvoorbeeld in de tuin of badkamer gevallen zijn 

waardoor u niet te horen bent). 

Automatische controle apparatuur 

Het alarmtoestel belt uit zichzelf 1 keer per week naar de noodcentrale om te testen of de verbinding 

goed werkt. U merkt hier zelf niets van. De kosten hiervoor ziet u op de specificatie van uw 

telefoonrekening. 

Storingen 

Bij storingen van het alarmtoestel belt u ViVa! Ledenservice op telefoonnummer 088-995 88 22. 

Buiten kantoortijden belt u 088-995 88 44. 

Contactpersonen 

Als u alarm maakt, schakelt de noodhulpcentrale de door u opgegeven contactpersonen in. Zorgt u 

daarom altijd dat de noodhulpcentrale over de juiste gegevens van uw contactpersonen beschikt. 

Mocht één van uw contactpersonen langdurig afwezig zijn, geeft u dan aan de noodhulpcentrale door 

welke andere persoon opgeroepen kan worden in geval van nood. Mocht u niet langer over voldoende 

contactpersonen beschikken dan kunt u contact opnemen met ViVa! Ledenservice (088-995 88 22), 

zij adviseren u dan over de alarmopvolging. 

 


