
 

 
 

Personenalarmering, wat doet het, wat is het? 

Met een personenalarm staat u er nooit alleen voor.  

Zodra u de alarmknop indrukt, maakt het alarm direct  

contact met de alarmcentrale. Waar u ook bent in huis,  

via de spreekluisterverbinding kan de alarmcentrale u horen.  

Zij zullen proberen met u te spreken door te vragen wat er aan de hand is. Het kan voorkomen dat u in 

bepaalde situaties niet kunt antwoorden. Ook als u niet meer kunt communiceren zal de alarmcentrale 

altijd direct hulp inschakelen. Als u bent gevallen, maar ook bij een overval of andere calamiteit. 

 

TARIEVEN 

 

Tarieven personenalarmering 2021 

    Aansluitkosten  Abonnementskosten 

                          (eenmalig)  (maandelijks) 

Normaal tarief       € 62,00  € 22,14  

Via zorgverzekeraar    €   0,00  €   5,99 tot  €  8,00 ¹ 

¹ Afhankelijk van alarmcentrale/zorgverzekeraar 

 

Tarieven Extra’s  

    Installatiekosten Abonnementskosten 

                          (eenmalig)  (maandelijks) 

Rookmelder    € 23,00  €   4,21 ² 
(draadloos, geeft meldingen door aan alarmcentrale)  

Collierzender    €   0,00  €   1,79 ² 
(draadloos, geeft meldingen door aan alarmcentrale)  

Extra zender      €   0,00   €  3,53 ² 

Welzijnsmelder  € 23,00   €  5,74 ² 

² Per stuk (per zender of melder) 

Een ongeluk of onraad 

Een ongelukje, pech, of onwel worden kan iedereen overkomen. Gebeurt zoiets buiten op straat dan 

zult u snel hulp krijgen. Als u alleen thuis bent is hulp niet zo vanzelfsprekend. Dan kan het heel lang 

duren voordat iemand u komt helpen. Maar ook bij onraad kunt u gebruik maken van het alarm en zal 

er hulp ingeschakeld worden. Een veilig gevoel. 

 

Lees meer >> 

Met personenalarmering bent u alleen veilig 



 

Hulp van contactpersonen 

Als u in geval van een noodsituatie alarm maakt, zal de alarmcentrale bij u navragen wat er aan de 

hand is. Als hulp nodig is zal de alarmcentrale een van uw contactpersonen inschakelen, of 112 als dat 

nodig is. Vraagt u mensen bij u in de buurt of de alarmcentrale hen mag bellen als u alarm maakt. 

Twee contactpersonen is al voldoende om er zeker van te zijn dat er altijd wel iemand bereikbaar is.  

 

Informatie over uw contactpersonen 

Wij krijgen graag de gegevens van uw contactpersonen zo spoedig mogelijk van u. En als u zorgt voor 

een sleutel voor elke contactpersoon, dan is op die manier geregeld dat uw contactpersonen in geval 

van nood bij u naar binnen kunnen.  

 

Professionele alarmopvolging van Vivent 

Mocht u liever willen dat er iemand van Vivent bij u komt op het moment dat u hulp nodig heeft, geeft u 

dat dan bij ons aan. U gaat dan akkoord met de algemene voorwaarden van Vivent. Dit betekent ook 

dat u toestemming geeft aan Vivent om kosten in rekening te brengen, indien van toepassing. 

 

 

KEUZE-PAKKET  

Extra zender 

Vindt u het fijn dat uw partner of huisgenoot een eigen alarmzender draagt, dan is een extra 

alarmzender mogelijk 

 

Rookmelder (draadloos) 

Op onze alarmapparatuur kan ook een rookmelder worden aangesloten.  

Het voordeel van deze rookmelder boven die van andere rookmelders is dat er 

ook direct een alarmmelding naar de alarmcentrale wordt gestuurd die 

vervolgens uw contactpersonen waarschuwt. Dus ook in die gevallen 

waarin u zelf het rooksignaal niet hoort, of wanneer u niet thuis bent.  

 

Welzijnsmelder 

Wij kunnen een sensor (welzijnsmelder) aanbrengen op een deur die u dagelijks gebruikt, bijvoorbeeld 

de badkamerdeur. Blijft deze deur te lang dicht, dan waarschuwt uw welzijnsmelder automatisch de 

meldcentrale. Een fijn idee dat het nooit heel lang zal duren voordat er wordt opgemerkt dat er iets niet 

in orde is en er hulp komt. 

 

Collier-zender 

Onze alarmapparatuur is standaard uitgerust met een hals-/ polszender. 

Wij hebben echter ook een collier- zender in ons assortiment, die eruit 

ziet als een sieraad waardoor het voor anderen niet zichtbaar is dat u 

een alarmzender draagt.  

 

 

 

 

Kijkt u ook op onze website voor meer informatie 

www.csiservice.nl 



 


