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Dag en nacht hulp . . .

. . . in noodsituaties

Wat is Personenalarmering? 
In uw huis wordt een alarm
apparaat geïnstalleerd en u  
draagt een halsmedaillon.
Deze werken alleen in en om  
het huis. In geval van nood 
drukt u op de knop van dit 
hals medaillon, zodat er een 
spreekluisterverbinding wordt 
gemaakt met de meldkamer. 

Indien nodig roepen zij directe 
hulp in van het team alarmering van ViVa! 
Zorggroep. Onze zorgmedewerkers leveren 
zeven dagen per week, dag en nacht profes
sionele alarmopvolging.
 
Toegang met een sleutelkluis
Het is belangrijk dat zorgverleners snel 
in uw woning kunnen als het nodig is. Dat  
kan dankzij de sleutelkluis. Een veilige en 
compacte kluis, voorzien van een politie 
keurmerk, die buiten bij uw voordeur wordt 
bevestigd. De zorgverlener kan met een 
speciale sleutel uw sleutelkluis openmaken 
en daarna uw voordeur openen.

U woont het liefst zo lang mogelijk zelfstandig. 
Met de zekerheid dat u in noodsituaties  
professionele hulp krijgt. Dan is personen
alarmering een goede oplossing voor u.

halsmedaillon

sleutelkluis



  
     

Vergoeding kosten abonnement 
Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en uw aanvullende verzekering 
is het soms mogelijk om de kosten voor het abonnement van de  
personenalarmering vergoed te krijgen. Neem hiervoor contact op 
met uw zorgverzekeraar. 

Personenalarmering: keuze uit drie pakketten

Ik heb nog geen 
alarmapparaat
Als u de complete dienst 

wilt afnemen bij ViVa!, dan 

kunt u gebruik maken van 

pakket A.

PAKKET A
 24 x 7 uur professionele   

 alarmopvolging

 Alarmapparaat en   

 halsmedaillon

 Clavisio sleutelkluis

  
    Ik heb al een 

alarmapparaat
Als u zelf al een alarm- 

apparaat heeft via uw  

zorgverzekeraar, dan  

kunt u gebruikmaken van 

pakket B.

PAKKET B
 24 x 7 uur professionele   

 alarmopvolging

 Clavisio sleutelkluis
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Ik wil een alarm  - 
apparaat en regel zelf  
de opvolging
Als u alleen een alarm- 

apparaat bij ViVa! wilt 

huren en zelf zorgt voor 

2 contactpersonen, dan 

kunt u gebruik maken van 

pakket C.

PAKKET C
 Alarmapparaat en     

 halsmedaillon

Aanmelding/informatie
Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen  
met ViVa! Ledenservice 088 - 995 88 22. Of kijk op onze  
website via https://www.vivazorggroep.nl/personenalarmering



correspondentieadres

ViVa! Ledenservice
Postbus 95
1960 AB Heemskerk

088 – 995 88 22
ledenservice@vivazorggroep.nl
www.vivazorggroep.nl/ledenservice

ViVa! Ledenservice
ViVa! Ledenservice biedt een uitgebreid 
pakket diensten en cursussen. Wij werken 
samen met betrouwbare en professionele 
leveranciers. Wij helpen u graag als u vragen 
heeft over ons aanbod. Ook als u geen lid 
bent, kunt u gebruikmaken van ons aanbod. 
Alleen ViVa! leden profiteren van de leden
kortingen, die wij met onze leveranciers 
hebben afgesproken.

Kijk op onze website:  
www.vivazorggroep.nl/ledenservice

Uiteindelijk gaat  
het erom . . .

. . . dat u zich
veilig voelt
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Keurmerken Clavisio Sleutelkluis

Politie Keurmerk 
Veilig Wonen

SKG Keurmerk (SKG 
is een onafhankelijke 
certificatie instelling in 
de bouwnijverheid)


