
 

Informatie 
Wilt u zorg aanvragen, heeft u vragen over onze zorgverlening,  

wilt u weten of u in aanmerking komt voor een vergoeding van  

de kosten of wilt u weten wat Attent Zorg en Behandeling nog  

meer voor u kan betekenen? Bezoekt u dan onze website  

www.attentzorgenbehandeling.nl of neem contact op met  

het Attentiepunt. 

 

Contact 
Attent Zorg en Behandeling 

Attentiepunt 

 

T 0800 288 36 89 (tijdens kantooruren) 

E attentiepunt@attentzorgenbehandeling.nl 

 

 

 

 

  

www.attentzorgenbehandeling.nl  0800 2883689 

 

Attent Zorg en Behandeling 
Personenalarmering 

mailto:attentiepunt@attentzorgenbehandeling.nl


 

 

  

 

 

Stel u bent alleen en er gebeurt iets. U valt 

of u wordt plotseling ziek. Met de 

personenalarmering van Attent Zorg en 

Behandeling  is er altijd hulp binnen 

handbereik. Een simpele druk op de knop 

is voldoende om hulp in te roepen. Dat 

geeft een veilig gevoel. 

 

Veilig, comfortabel en zelfstandig wonen 
Attent Personenalarmering is een systeem waarbij u direct hulp kunt 

inroepen als dat nodig is. U kunt dus veilig, comfortabel en 

zelfstandig wonen met de zekerheid dat u in noodsituaties altijd 

contact kunt maken met de hulpverlening. U voelt zich met deze 

zekerheid veiliger en prettiger! 

 

Hoe werkt Attent Personenalarmering? 
Heel eenvoudig. Neemt u een abonnement op Attent 

Personenalarmering, dan wordt er bij u thuis een alarmkastje 

geplaatst en aangesloten op uw telefoon.  

 

Daarnaast krijgt u ook een persoonlijk alarm. Dit is een knop die u om 

uw hals of pols draagt. Zo kunt u overal in huis uw alarmoproep 

doen. Wanneer het kastje is aangesloten, krijgt u uitleg over de 

werking ervan en wordt het alarm een paar keer getest. Op die 

manier weet u zeker dat het alarm werkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle voordelen 
 24 uur per dag 7 dagen in de week professionele alarmopvolging; 

 één abonnement; 

 zorg van uw eigen wijkteam; 

 aan te vullen met meer mogelijkheden; 

 klein en simpel te bedienen kastje. 

 



 

 

 

  

De kosten 
Aan het gebruik van Attent Personenalarmering zijn maandelijkse 

abonnementskosten verbonden. Daarnaast betaalt u éénmalig 

aansluitkosten. Hiervoor wordt het alarmkastje bij u geplaatst en 

getest en wordt u aangemeld bij de meldkamer. 

 

Voor een bezoek van de professionele zorgverlener op een 

alarmoproep, brengt Attent Personenalarmering u kosten in 

rekening. Het kan natuurlijk gebeuren dat u per ongeluk op de 

alarmknop drukt. Zo’n ‘vals alarm’ brengen wij niet in rekening. Alleen 

het feitelijk bezoek van de professionele zorgverlener aan huis wordt 

in rekening gebracht. 

 

De tarieven vindt u op onze website. 



 

 

 

 

 

 

 

Nog meer mogelijkheden 
Om de personenalarmering volledig af te stemmen op uw 

persoonlijke situatie en behoefte is het mogelijk om deze aan te 

vullen met één of meerdere mogelijkheden. Hiervoor worden wel 

extra kosten berekend. 

 

Trekschakelaar  

Hiermee kunt u snel alarmeren, ook als u uw hals drager niet bij de 

hand hebt. 

 

               

 

 

 

 

 

 

Rook-/brandmelder 

De rookmelder stuurt bij brand of rookontwikkeling direct een 

melding naar de 

meldkamer 

 

 

 

 meldkamer.   

 

 

Sleutelkluisje 
Attent Personenalarmering werkt altijd met een zogenaamde 

sleutelkluis. Dit is noodzakelijk voor het geval u zelf niet in staat bent 

om de voordeur open te maken in een alarmsituatie. U kunt zelf een 

sleutelkluis aan de buitenkant van uw woning laten monteren. In dit 

kluisje hangt u uw sleutel veilig weg. Bij uw aanvraag wordt besproken 

hoe de toegang tot uw woning geregeld is. 

 

 

Vragen? 
Als u vragen heeft of meer informatie wilt ontvangen komen wij graag 

bij u langs. Een verpleegkundige van het wijkteam komt gratis bij u 

thuis om u meer uitleg te geven over Personenalarmering. 


