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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 

        

          

 

Abonnement alarmapparaat Pakket C 
(Alarmapparaat incl. Halszender) 

 

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 
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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 minimaal twee (bij voorkeur drie) mantelzorgers 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:   …………………..………………………………………………………………..……………. 

Reistijd tot de woning (in minuten): ……………………..  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:   …………………..………………………………………………………………..……………. 

Reistijd tot de woning (in minuten): ……………………..  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:   …………………..………………………………………………………………..……………. 

Reistijd tot de woning (in minuten): ……………………..  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 Algemene leveringsvoorwaarden abonnement personenalarmering ViVa!  

      Zorggroep.  

●   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
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Gebruik van het alarmapparaat  

 

Geachte cliënt, 

 

Alarmering 

U kunt in noodsituaties contact maken met de meldkamer door éénmaal op de halszender te drukken 
of op de rode knop van uw apparaat. Het apparaat gaat vervolgens contact maken met de meldkamer. 
Geef duidelijk aan wat er met u aan de hand is zodat de meldkamer 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 meldkamer 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 meldkamer 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 alarmoproep maakt, schakelt de meldkamer de door u opgegeven contactpersonen in. Zorgt u 
daarom altijd dat ViVa! Ledenservice over de juiste gegevens van uw contactpersonen beschikt. 
Mocht één van uw contactpersonen langdurig afwezig zijn, geeft u dan aan ViVa! Ledenservice 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 professionele alarmopvolging. 

 

 


