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Inschrijfformulier personenalarmering 
 

Algemene gegevens aanvrager    

Client 1:   

Voorletters en naam:  M / V 
 

  

Geboortedatum:   
 

Client 2:   

Voorletters en naam:  M / V 
 

  

Relatie tot aanvrager:   
 

Adres:  Huisnummer:  
    

Postcode:  Woonplaats:  
    

Telefoon:  Geen mobiel 
    

Spreektaal:    

 

Familiecontactpersoon (te waarschuwen bij calamiteiten):  

Voorletters en naam:  M / V 
 

  

Relatie tot aanvrager:   
 

Adres:  Huisnummer:  
    

Postcode:  Woonplaats:  
    

Telefoon:  Mobiel:  
 

 

Contactpersonen alarmopvolging 

Contactpersonen welke gebeld moeten worden bij een alarmmelding. Indien u gebruik maakt van 
de professionele alarmopvolging (abonnement 3) hoeven er geen verdere contactpersonen worden 
ingevuld. Indien u gebruik maakt van professionele achterwacht (abonnement 2) dan worden de 
gegevens van Zorggroep Spaarnestad als 3

e
 contactpersoon ingevuld.  

 

Contactpersoon 1 (bij alarm als eerste bellen):  

Voorletters en naam:  M / V 
 

  

Relatie tot aanvrager:   
 

Adres:  Huisnummer:  
    

Postcode:  Woonplaats:  
    

Telefoon:  Mobiel:  

 

Contactpersoon 2 (bij alarm als tweede bellen):  

Voorletters en naam:  M / V 
 

  

Relatie tot aanvrager:   
 

Adres:  Huisnummer:  
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Postcode:  Woonplaats:  
    

Telefoon:  Mobiel:  

 
 

Contactpersoon 3 (bij alarm als derde bellen):   

Voorletters en naam:  M / V 
 

  

Relatie tot aanvrager:   
 

Adres:  Huisnummer:  
    

Postcode:  Woonplaats:  
    

Telefoon:  Mobiel:  
 

 

Bijzonderheden betreffende uw gezondheid 

 

Huisarts:  

Voorletters en naam:  
 

 

Telefoonnummer:  
 

Huisartsenpost:  

Voorletters en naam:   
 

 

Telefoonnummer:  

 

Medicijngebruik 

Aub doorstrepen wat niet van toepassing is 
Bewoner 1 Bewoner 2 

Gebruikt u medicijnen i.v.m. hartklachten Ja / Nee Ja / Nee 

Gebruikt u bloedverdunners Ja / Nee Ja / Nee 

Heeft u een pacemaker Ja / Nee Ja / Nee 

Diabetes Ja / Nee Ja / Nee 

COPD Ja / Nee Ja / Nee 

Overige bijzonderheden betreffende uw gezondheid (bijvoorbeeld: slechthorend):  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Bijzonderheden plaatsing sleutelkluis 
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Pakket personenalarmering 
 

Aankruisen indien gewenst: 

 

Abonnement 

per maand 

Installatiekosten 

 Personen alarmering inclusief 1 halszender 
(abonnement 1) 

€ 17,50 € 95,00 

 Personen alarmering inclusief 1 halszender met 
professionele achterwacht (abonnement 2) 

€ 20,00 € 95,00 

 Personen alarmering inclusief 1 halszender met 
professionele alarmopvolging (abonnement 3) 

€ 22,00 € 95,00 

 Clavisio sleutelkluis (in combinatie met 
personenalarmering) 

€ 8,00 nvt 

 Clavisio sleutelkluis ( zonder personenalarmering) €  15,95 € 79,00 

 2e halszender, extra bij de personenalarmering  * €  5,95 € 0,00* 

 Trekschakelaar * €  7,80 € 0,00* 

 Valdetector *                                      €  7,80         € 0,00* 

 Rookmelder*       € 7,80         € 0,00* 

* Indien een 2e halszender, rookmelder, trekschakelaar of valdetector later worden 

aangevraagd, geldt voor de installatiekosten een bedrag van € 66,55. 

 Spoed aanvraag, installatie de volgende werkdag (mits aangevraagd voor 12.00 uur). 

Voor een spoedaanvraag wordt een toeslag van € 63,30 gerekend boven op de 

installatiekosten. 

NB. Spoedaanvragen zijn alleen mogelijk na telefonisch contact met de zorgcentrale. 
 

Disclaimer 

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

 Ik begrijp dat de dienstverlening voor personenalarmering wordt uitgevoerd door 

Zorggroep Spaarnestad.  

 Ik informeer zorggroep Spaarnestad zo spoedig mogelijk bij wijzigingen in mijn gegevens. 

 Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden. 

 

Plaats en datum: …………………………………… 

Handtekening: 
                       …………………………………… 
. 

Stuur het ondertekende formulier (inclusief machtiging) naar:  

Zorggroep Spaarnestad  

Richard Holkade 14 kamer 108 

2033 PZ Haarlem 
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