CuraMare Thuiszorg
Persoonsalarmering
Met onze persoonsalarmering kunt u in geval van nood met één druk op de
knop van uw pols- of halszender hulp inroepen. Er zijn twee varianten:
• Sociale alarmering: u alarmeert naar één van uw contactpersonen.
• Professionele alarmering: u alarmeert naar een medewerker van
CuraMare.
Zorgslot
Bij professionele persoonsalarmering is een zorgslot verplicht. Dit gecertificeerde, geheel veilige slot geeft onze medewerkers automatisch toegang tot
uw woning. Het zorgslot krijgt u in bruikleen met 6 sleutels en vervangt uw
huidige voordeurslot. Er zijn geen kosten verbonden aan plaatsing. Stopt uw
professionele alarmering dan wordt het zorgslot kosteloos verwijderd, mits
het slot met sleutels compleet is. Bewaren van het oude slot is daarom raadzaam.
Sociale alarmering

Professionele alarmering

Alarmering

naar eigen contactpersoon

naar medewerkers
CuraMare Thuiszorg

Bereikbaarheid

24 uur per dag

24 uur per dag

Regio

Goeree-Overflakkee en
Voorne-Putten

Goeree-Overflakkee

Aansluitkosten

eenmalig € 89,90 *

eenmalig € 89,90 *

Abonnementskosten bij
vaste telefoonlijn

€ 17,50 per maand

€ 24,40 per maand

Abonnementskosten
zonder vaste telefoonlijn

€ 27,50 per maand

€ 32,65 per maand

* € 49,00 toeslag bij spoedplaatsing binnen 24 uur op werkdagen

Extra mogelijkheden
Voor € 6,50 per maand krijgt uw partner een eigen halszender.
Vergoeding in de kosten bij medische redenen
Zijn er medische redenen voor persoonsalarmering, dan vergoedt uw zorgverzekeraar mogelijk een deel van de kosten. Hiervoor is een verklaring van
uw huisarts nodig en alleen de apparatuur wordt vergoed. De abonnementskosten blijven voor eigen rekening. Voor meer informatie en de voorwaarden
kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.
Vergoeding persoonsalarmering bij sociale redenen
Soms kunt u via de gemeente een vergoeding krijgen voor persoonsalarmering. Dat kan alleen als u om sociale redenen een alarm nodig heeft.
U voelt zich bijvoorbeeld thuis niet veilig. En u heeft geen mensen in de
buurt die u kunt waarschuwen als er iets mis is. U kunt met uw gemeente
overleggen wat voor u mogelijk is. Niet alle gemeenten vergoeden de personenalarmering.
Meer informatie?
Vraag het aan uw thuiszorgmedewerker of neem contact op met het thuiszorgteam.
Direct aanvragen persoonsalarmering
Wilt u persoonsalamering aanvragen? Vul het (bijgevoegde) formulier in of
kijk op onze website.

www.curamarethuiszorg.nl

