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          Aanmelding Personenalarmering Attent ZB 

Datum:  Abonneenummer1 Apparaatnummer1 

 

 Bewoner 1 Bewoner 2 

Naam & Voornaam   

Geslacht  M         V  M            V 

Adres & huisnummer  

Postcode & plaats  

BSN   

Geboortedatum   

Telefoon  ( niet mobiel)  

 

Wilt u dat Attent ZB gebeld wordt als u alarmeert?  JA / NEE 

Op welke plaats in de opvolging komt Attent ZB?     1      2      3  

 Wijkteam Regio RDD Telefoon  Wijkteam Regio A&O Telefoonnummer 

 Dieren 

ma-zo: 07.00-23.00 uur 

ma-zo: 23.00-07.00 uur 

Nummer 1     Nummer 2 

0610412717    0889903301 

0313415541    0889903301 

 Arnhem 

ma-zo: 00.00-00.00 uur 

Nummer 1     Nummer 2 

088 9903304   0622857704 

 Rheden 

ma-zo: 07.00-23.00 uur 

ma-zo: 23.00-07.00 uur 

Nummer 1     Nummer 2 

0610412717    0889903301 

0313415541    0889903301 

 Overbetuwe 

ma-zo: 00.00-00.00 uur 

 

Nummer 1     Nummer 2 

0889903305    0622857704  

 

Contactpersoon 1, bij alarm als eerste te bellen 

Naam  

Adres  

Telefoon 1. 2. 

Relatie tot aanvrager  

Contactpersoon 2, bij alarm als tweede te bellen 

Naam  

Adres  

Telefoon 1. 2. 

Relatie tot aanvrager  

Contactpersoon 3, bij alarm als derde te bellen 

Naam  

Adres  

Telefoon 1. 2. 

Relatie tot aanvrager  

HUISARTS, a.u.b. altijd invullen! HUISARTSENPOST, a.u.b. altijd invullen 

Naam   

Tel. nr.   
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Familiecontactpersoon  

Naam  

Adres  

Telefoon 1.  2. 

Relatie tot aanvrager  

Overige bijzonderheden betreffende gezondheid: ( bijvoorbeeld: slechthorend )  

 

 

 

 

UITBREIDING MET RANDAPPARATUUR 

 Trekschakelaar      

 Rookmelder            

 Extra halszender  

 Geen uitbreiding 

   

TOEGANG TOT COMPLEX / WONING  

Woont u in een complex:  Ja       Nee 

Indien ja, hoe is de toegang tot complex geregeld?  

 

 

Hoe is de toegang tot de woning geregeld?  

 

 

Voor installatie contact opnemen met:  

bewoner contactpersoon 1  contactpersoon 2  contactpersoon 3 familiecontactpersoon 

 

 

 

 

  

     

Bijzonderheden betreffende uw gezondheid 

Naar welk ziekenhuis gaat de voorkeur uit  

indien acute opname nodig is? 

 

MEDICIJNGEBRUIK: Bewoner 1 Bewoner 2 

Medicijnen voor  hartklachten         ja     nee  ja     nee 

bloedverdunners                                                                                ja     nee  ja     nee 

heeft u een pacemaker                                        ja     nee  ja     nee 

depressiviteit  ja     nee  ja     nee 

diabetes  ja     nee  ja     nee 

COPD   ja     nee  ja     nee 
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Mocht u nog vragen hebben over de personenalarmering van Attent ZB, neemt u dan contact op met 

onze centrale klantenservice via telefoonnummer 0800 288 3689 of stuur een e-mail naar 

attentiepunt@attentzorgenbehandeling.nl. 

 

Disclaimer 

  Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden. 

 

Plaats:  ………………………………………………………………………………………………… 

Datum:  ……………………………………………………………………………………………… 

Handtekening: ………………………………………………………………………………………… 

Geef het ondertekende formulier mee aan de zorgverlener van uw wijkteam 

of stuur het naar: 

Attent Zorg en Behandeling 

T.a.v. Attent Zorg Thuis 

Postbus 5 

6990 AA  Rheden 

 

 

 

 

 
1 Door administratie Connect Zorg in te vullen 

 

Opmerkingen: 

 

 

 

 

Naam invuller vanuit AZT: 

 

Bereikbaar via e-mailadres:                                                        telefoonnummer:  

 

mailto:attentiepunt@attentzorgenbehandeling.nl
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Algemene Voorwaarden personenalarmering Attent ZB 

 

A.  Toepassing 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het abonnement voor personenalarmering zoals dat door 
Attent ZB wordt aangeboden. Deze dienstverlening bestaat uit personenalarmering met professionele 
opvolging. 

 

B.  Abonnement 
1. Het abonnement gaat in op de dag dat de personenalarmering namens Attent ZB is geplaatst. Installatie 

van de personenalarmering vindt plaats nadat klant een getekende aanvraag daartoe heeft ingediend bij 
Attent ZB en klant een deugdelijke sleutelkluis beschikbaar heeft voor alarmopvolging. 

2. De personenalarmering blijft eigendom van Attent ZB en mag uitsluitend geplaatst, gebruikt, aangepast en 
verwijderd worden door medewerkers van Attent ZB of door het installatiebedrijf in opdracht van Attent ZB.  

 

C.  Einde abonnement 
1. Het abonnement dient schriftelijk opgezegd te worden voor het einde van de maand, met inachtneming van 

een opzegtermijn van één maand. Bij overlijden van de klant wordt de lopende maand als laatste 
abonnementsmaand gerekend. De schriftelijke opzegging kunt u richten aan het wijkteam Attent Zorg 
Thuis in uw regio of Attent ZB, t.a.v. Attent Zorg Thuis, Postbus 5, 6990 AA Rheden. 

2. Bij beëindiging van het abonnement zal Attent ZB zo spoedig mogelijk de personenalarmering laten 
verwijderen. 

 

D.  Toegang tot de woning 
1. Door ondertekening van de aanvraag verklaart klant bekend en akkoord te zijn met de algemene 

voorwaarden en de eigen verantwoordelijkheid voor de toegang tot de woning door middel van 
een sleutelkluis, waarbij wij Attent ZB u adviseert een goedgekeurde sleutelkluis met politiekeurmerk 
te installeren.  

2. In de sleutelkluis bevindt zich de sleutel die nodig is om toegang te verkrijgen tot de woning 
van klant. Klant stelt daartoe een de sleutelkluis met werkende voordeursleutel beschikbaar. 

3.  De sleutelkluis mag uitsluitend gebruikt worden door het verzorgend personeel van Attent ZB, 
ten behoeve van de zorg op ongeplande momenten naar aanleiding van een alarmoproep of op 
geplande momenten waarvan de afspraken beschreven zijn in het zorgdossier. 

 4. De medewerkers die toegang hebben tot de sleutelkluis zijn verantwoordelijk voor een juist 
  gebruik van de sleutel.  
 

E. Aanvraag, kosten en machtiging 
Klant dient een aanvraagformulier in voor de personenalarmering. Klant dient de aanvraag volledig en 
naar waarheid in te vullen. 

 

F. Betaling 
1. Betaling van de maandelijkse vergoedingen voor het abonnement vindt maandelijks bij vooruitbetaling 

plaats, door automatische incasso. 
2. Bij ingang van het abonnement vóór de 15e van de maand vindt incasso plaats vanaf dezelfde maand. Bij 

ingang van het abonnement vanaf de 15e van de maand, vindt de incasso plaats vanaf de volgende 
maand. 

 
G. Aansprakelijkheid 

1. Attent ZB is niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van oneigenlijk gebruik of misbruik 

door klant of derden. 

2. Attent ZB is niet aansprakelijk voor schade aan het sleutelkluisje en de gevolgen die hieruit kunnen 

voortvloeien.



 

 

Doorlopende machtiging          S€PA 

 

 
Naam incassant 

 
:  Attent zorg en behandeling 

 
Adres incassant 

 
:  Postbus 5 

 
Postcode incassant 

 
:  6990 AA 

 
Woonplaats incassant 

 
:  Rheden 

 
Land incassant* 

 
:  Nederland 

 
Incassant ID 

 
: NL96ATT091430720000 

 
Kenmerk machtiging 

 
:  ………………………… (Dit is het debiteurnummer dat wordt ingevuld door de 
financiële administratie. Dit nummer vindt u terug op de factuur). 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Attent zorg en behandeling om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar 
uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens geleverde diensten en/of producten en uw bank om doorlopend een bedrag 

van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Attent zorg en behandeling. 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met 
uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

Naam cliënt:  

……………………………………………………………………………… 

Naam cliëntvertegenwoordiger 

………………………………………………………………………………… 

Adres cliënt : ……………………………………………………………………………………………………….……………………… 

Postcode cliënt :  ………..………………  Woonplaats cliënt :  ………..……………….…………….…………….……………….. 

Land* : ……………….……………………………………………………………………………………………………………… 

Rekeningnummer [IBAN] :  ………..………………………………………. Bank Identificatie [BIC]** :  ………..…………………………. 

Plaats en datum :  …..………………….…..…………………….. Handtekening :  ………..…………………………. 

 

* Indien het land van de incassant en de geïncasseerde gelijk zijn, hoeft dit niet gevraagd of ingevuld te worden.    
**Geen verplicht veld bij Nederlands rekeningnummer 


