
 
 
 
Huurovereenkomst personenalarmering  

 
 
1. ViVa! Ledenservice stelt aan huurder communicatieapparatuur ter beschikking, bestaande uit: 

1 halssnoerzender en 1 ontvanger. 
2. ViVa! Ledenservice 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! Ledenservice 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! Ledenservice 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.  

 
 
 
 

 


