
Personenalarmering 
Met één druk op de knop hulp binnen handbereik

 

Aanvragen of informatie 

Voor de personenalarmering heeft u geen indicatie nodig. 
Voor een aanvraag, of voor meer informatie,  

kunt u contact opnemen met Het Venster. Er wordt dan een 
afspraak met u gemaakt. Eén van onze medewerkers komt 
bij u langs voor een gesprek. Tijdens dit gesprek wordt de 

telefoonaansluiting bekeken en de keuze voor eigen  
contactpersonen of een zorgprofessional kan  

worden doorgegeven. Verder wordt de overeenkomst voor 
de huur van het alarmapparaat getekend.  
Hierna ontvangt u zo snel mogelijk een  

alarmapparaat en de eventuele sleutelkluis.

Stichting Het Venster Elburgerweg 15 
8071 TA Nunspeet 
tel: (0341) 25 72 42 
www.hetvenster-nunspeet.nl



Personenalarmering 
Mensen wonen steeds langer zelfstandig thuis. Vaak is dit ook 
hun eigen wens. De vertrouwde omgeving van het eigen huis 
doet goed. Maar toch kan er onverwachts iets gebeuren. U voelt 
zich niet lekker, u bent gevallen en kunt niet meer opstaan...  
Niet altijd is het mogelijk om dan nog bij de telefoon te  
komen. Personenalarmering kan dan een oplossing zijn.  
Met een alarmapparaat van Het Venster kunt u in geval van nood 
hulp inroepen. Dat geeft u en uw familie een veilig gevoel.  
De personen-alarmering helpt u bij het langer verantwoord  
zelfstandig thuiswonen. 

Werkwijze 
Met het alarmapparaat kunt u 7 dagen per week, 24 uur per dag 
hulp inroepen wanneer dit nodig is. Het alarmapparaat wordt 
aangesloten op uw telefoonlijn¹. Bij het alarmapparaat hoort een 
zender die u om uw hals draagt. Met één druk op de knop van de 
zender wordt er hulp voor u geregeld. U kunt voorafgaand kiezen 
of u deze hulp wilt ontvangen van iemand uit uw eigen netwerk² 
of van een zorgprofessional. Het Venster werkt hierin samen met 
Icare. Heeft u al zorg van een andere zorgaanbieder; informeer 
dan naar de mogelijkheden! In veel gevallen kunt u dan uw  
eigen zorgaanbieder opgeven als professionele achterwacht.

Puck Sleutelkluis (SKG** gecertificeerd) 
Indien u gebruik wilt maken van een professionele achterwacht 
dan heeft u een sleutelkluis nodig. Het Venster biedt SKG** 
gecertificeerde sleutelkluizen aan. U kunt deze sleutelkluisjes 
zowel kopen als huren. De kluizen zijn ook afzonderlijk van de 
personenalarmering te huur of te koop.

¹ Ook mogelijk bij glasvezel, IP, digitale en mobiele telefonie. 
Neem voor meer informatie contact op.

² Tenminste drie contactadressen. Deze dienen in bezit te zijn 
van een sleutel van uw woning. 

Kosten 
Huur alarmering, incl. BTW. 

Eénmalig administratiekosten: €20,00

Inkomensafhankelijk MAAND KWARTAAL

Alleen AOW € 10,00 € 30,00
AOW + pens. < € 400 € 13,50 € 40,50
AOW + pens > € 400 € 16,50 € 49,50

Inkomensafhankelijk MAAND KWARTAAL

Alleen AOW € 14,00 € 42,00 
AOW + pens. < € 400 € 17,50 € 52,50 
AOW + pens > € 400 € 20,50 € 61,50 

Huur alarmering met huur Puck Sleutelkluis, incl. BTW.  
Eénmalig administratiekosten: €25,00 

Wanneer u de Puck sleutelkuis wenst te kopen is dit  
éénmalig € 199,00 incl. BTW (excl. montage van € 20,00).  
Bij koop van de Puck sleutelkluis in combinatie met  
alarmering, gelden de huurprijzen voor de alarmering zoals 
deze in de tabel ‘huur alarmering’ staan. 




