
Dag en nacht
bereikbaar

Kostenoverzicht 2021
Alarmering met professionele zorgverlening en woningtoegang
Eenmalige kosten

Aansluitkosten alarmpaneel en kluis € 133,79             
Maandelijkse kosten
Abonnementskosten 
(als er internet- of vaste telefoonaansluiting aanwezig is) 

€ 32,83          

Abonnementskosten 
(als er geen internet- of vaste telefoonaansluiting aanwezig is)

€ 45,87    

Alarmering met eigen contactpersonen
Eenmalige kosten

Aansluitkosten alarmpaneel € 102,98             
Maandelijkse kosten
Abonnementskosten 
(als er internet- of vaste telefoonaansluiting aanwezig is) 

€ 19,06

Abonnementskosten 
(als er geen internet- of vaste telefoonaansluiting aanwezig is)

€ 32,10

Kosten overige materialen 
Eenmalige kosten

Easy Press € 6,74
Maandelijkse kosten
Tweede zender € 6,74             

Personenalarmering aanvragen? Ga naar www.alerta.nl of bel 074 255 00 80

 

Personenalarmering
Alerta B.V.
Boortorenweg 20
7554 RS Hengelo

074 255 00 80
zorg@alerta.nl
www.alerta.nl
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Hoe werkt personenalarmering? 
De alarmknop die u altijd bij u draagt als armband of halsketting. Zo heeft u 
de alarmknop altijd bij u. Bij een noodsituatie drukt u op de knop. Met een 
druk op de alarmknop krijgt u direct contact met onze centrale. U krijgt de 
(verpleegkundig) medewerker van Alerta te spreken. Via het alarm kunnen wij 
met u praten en u met ons. Deze medewerker overlegt met u en schakelt indien 
nodig uw contactpersoon of hulpverlener in. Krijgen wij geen contact met u? 
Dan komt er iemand zo snel mogelijk naar uw woning. 

Wanneer gebruikt u personenalarmering? 
U kunt personenalarmering aanvragen als u zelfstandig thuis wilt blijven wonen  
met een veilig gevoel. Met personenalarmering bent u in staat om op een 
eenvoudige manier te alarmeren in geval van een noodsituatie. Dit kan gebeuren  
indien u zich op enig moment niet goed voelt en hulp nodig heeft, bij een  
ongelukkige val of onveilige situaties. Voor deze situaties is personenalarmering  
de oplossing. 

Bij calamiteiten of levensbedreigende situaties  
schakelen we direct 112 of de huisarts in. 

Kies uit twee varianten: 
Alarmering met professionele zorgverlening
Bij deze variant neemt Alerta bij een alarmelding contact op met de eerder  
afgesproken zorgverlener. Zorginstellingen waar Alerta in 2021 mee samen werkt: 

Woningtoegang
Voor personenalarmering met professionele zorgverlening heeft de zorgverlener 
toegang nodig tot uw woning. Dit kunt u regelen via Alerta. Wij zullen een kluis 
voor u bestellen en zorgen dat de kluis geïnstalleerd wordt bij uw (voor)deur.

Alarmering met eigen contactpersonen 
Bij deze variant schakelt Alerta na een alarmmelding de hulp in van uw eigen 
contactpersoon. De contactpersonen geeft u vooraf door aan Alerta. Mocht de 
eerste contactpersoon niet bereikbaar zijn, dan wordt een tweede of zelfs een 
derde contactpersoon ingeschakeld.

Extra hulpmiddel 
voor de alarmknop
EasyPress 
De EasyPress is een hulpmiddel voor over de 
alarmknop als uw handkracht beperkt is en maakt 
het indrukken makkelijker. Dit hulpmiddel is tegen 
meerprijs leverbaar.

Extra zender voor uw partner
Heeft u een partner die ook gebruik wil maken van 
het alarm? Dan kunt u een tweede zender huren.

Dag en nacht bereikbaar 
Personenalarmering van Alerta ondersteunt u bij het zelfstandig wonen. Het geeft 
een veilig gevoel als u iets overkomt en hulp nodig heeft. Denk aan een acute 
situatie omdat u bijvoorbeeld gevallen bent en niet meer zelfstandig kunt opstaan. 
Met één druk op de alarmknop, is hulp onderweg. Of het nu dag of nacht is. 
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