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Personenalarmering in de gemeente Nijkerk 
2022 

 
Wilt u graag thuis blijven wonen en zeker weten dat u altijd hulp kunt krijgen als 

dat nodig is? Bijvoorbeeld als u valt, u zich plotseling niet goed voelt of in een 

ander noodgeval? Dan is personenalarmering misschien iets voor u. 

Personenalarmering is een simpele, handige manier om veiliger zelfstandig te 

leven. Het systeem bestaat uit een alarmtoestel dat bij u thuis geplaatst wordt en 

een zender die u altijd bij u draagt. Mocht er iets gebeuren, dan kunt u met 1 druk 

op de knop contact opnemen en/of hulp inschakelen van een familielid, buren of 

een meldkamer. 

 

    
 

 

 Adres Frieswijkstraat 99 

  3861 BK Nijkerk 

 telefoon 033-2474830 

 email info@sigma-nijkerk.nl 

 web www.sigma-nijkerk.nl 
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Introductie 

De informatie die wordt gegeven over personenalarmering is verkregen van de 

aanbieders die in de gemeente Nijkerk werkzaam zijn. De informatie en de 

tarieven zijn onder voorbehoud van prijswijziging. 

 

Voor wie? 

Personenalarmering is voor mensen die graag zelfstandig thuis willen wonen, maar 

die, indien nodig, een contactpersoon (uit de familie-of kennissenkring of een 

professional) willen bereiken. 

 

Hoe werkt het? 

De aanvrager krijgt een alarmknop, die altijd op het lichaam gedragen moet 

worden. Als hierop gedrukt wordt, wordt contact gemaakt met een 

alarmcentrale en kan via een microfoontje in de knop met iemand van de 

alarmcentrale worden gepraat. Deze kan daarna de juiste hulp inschakelen. 

 

Apparatuur thuis 

- Een persoonlijk alarm, een knop die om de hals of pols gedragen moet 

worden. 

- Een alarmkastje, dat aan de telefoon gekoppeld wordt. De telefoon wordt 

aangesloten op de alarmcentrale. 

- Een sleutelkluisje. Dit geldt alleen wanneer er een professionele hulpverlener 

bij u thuiskomt. Wanneer er een mantelzorger langs komt hoeft er geen 

sleutelkluis geplaatst te worden. 

In de sleutelkluis, beveiligd met een code, ligt uw huissleutel zodat de 

hulpverlener bij u naar binnen kan om u te helpen.  

 

Wie betaalt? 

De kosten zijn in eerste instantie voor de aanvrager. In sommige gevallen 

vergoedt de Zorgverzekering (een deel van) de kosten. In sommige gevallen is 

een vergoeding middels de bijzondere bijstand mogelijk. Informeer altijd eerst bij 

de eigen zorgverzekeraar welke voorzieningen worden vergoed. Het kan 

voorkomen dat de Zorgverzekeraar een contract met een aanbieder heeft 

afgesloten. De Zorgverzekeraar kan om een medische verklaring vragen, waarin 

staat dat vanwege medische redenen personenalarmering nodig is. In het geval 

dat u personenalarmering op basis van een medische indicatie aanschaft, 

worden de kosten veelal (gedeeltelijk) vergoed door de zorgverzekeraar. Er is 

echter geen indicatie nodig om personenalarmering aan te vragen. Als u geen 

indicatie heeft kunt u ook personenalarmering aanschaffen. Informeer in dit geval 

ook bij uw zorgverzekeraar of u recht heeft op een vergoeding.  

 

Particuliere of professionele personenalarmering?  

Wanneer u voor de keuze staat om personenalarmering aan te vragen heeft u 

een keuze tussen particuliere of professionele personenalarmering.  

Particuliere personenalarmering houdt in dat er, wanneer u op de knop drukt, 

direct contact op wordt genomen met iemand uit uw netwerk. Dit kan een 

familielid, buur, vriend(in) enzovoort zijn. U komt dan in contact met deze persoon 

en wanneer het nodig is zal deze persoon langs komen. Er wordt in dit geval niet 

direct professionele hulp ingeschakeld.  
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Professionele personenalarmering houdt in dat er, wanneer u op de knop drukt, 

direct contact op wordt genomen met een professionele hulporganisatie. Deze 

hulporganisatie wordt aan u gekoppeld door middel van de organisatie waar u 

de personenalarmering aanschaft.  

Sommige bedrijven bieden alleen particuliere personenalarmering aan, anderen 

bieden het beide aan.  
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Wie bieden personenalarmering aan in de gemeente Nijkerk? 

Beweging 3.0/Leef3 

Contactgegevens:  

Telefoon:  033-469 23 23 

Email:   personenalarmering@leef3.nl 

Website:  www.leef3.nu 

 

Personenalarmering van Beweging 3.0/Leef3.nu 

Piekert u weleens over 'wat als ik val' of 'wat als er 's nachts iets gebeurt?' Bij wie 

kan ik dan terecht voor hulp? Met personenalarmering kunt u zelfstandig wonen 

en toch direct hulp inschakelen wanneer dat nodig is. Als u zich op 

personenalarmering abonneert wordt er een alarmkastje op uw telefoon 

geïnstalleerd. Dit kastje correspondeert met de alarmknop aan de ketting die u 

tevens ontvangt. Bij nood drukt u op de alarmknop. Deze maakt meteen 

verbinding met de meldkamer, zodat direct hulp wordt ingeschakeld. 

 

Lidmaatschap ledenvereniging 

In 2022 betaalt u slechts € 25,15 per jaar. Wanneer u na 1 augustus lid wordt is de 

prijs van het lidmaatschap € 10,- voor de resterende maanden van 2022.  

Heeft u een partner? Dan is ook uw partner meteen lid. Hier zijn geen extra kosten 

aan verbonden.  

Het lidmaatschapsgeld wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Het lidmaatschap 

loopt van 1 januari tot en met 31 december of van datum aanmelding tot en met 

31 december. Het lidmaatschap geldt voor alle gezinsleden en wordt 

automatisch verlengd, tenzij u schriftelijk of telefonisch opzegt vóór 15 november 

van het betreffende kalenderjaar.  

 

Eisen: 

Om gebruik te maken van de personenalarmering van Beweging 3.0 moet u al 

zorg hebben van de wijkverpleging van Beweging 3.0 of nog helemaal geen zorg 

hebben. Mocht u later toch zorg nodig hebben van een andere organisatie dan 

Beweging3.0, wordt de professionele opvolging beëindigd.  
 

Mogelijkheden en tarieven 

cAlarm Start 

cAlarm Start is de instapvariant van personenalarmering. Het 

wordt geplaatst in de woonkamer en aangesloten aan uw 

eigen internet- en telefoonverbinding. Heeft u geen internet of 

telefoonverbinding in de woonkamer? Kiest u dan voor cAlarm 

Comfort.                                                    Vanaf €22,50 per maand 

 

cAlarm Comfort 

Bij cAlarm Comfort hoeft u niks te regelen. Beweging 3.0 zorgt voor de aansluiting 

en de verbinding. Mocht u deze onverhoopt toch verliezen? Dan garandeert 

Beweging 3.0 dat dit direct hersteld kan worden. Het enige dat u nodig heeft, is 

een stopcontact.                                     Vanaf €28,- per maand 

 

 

 

 

mailto:personenalarmering@leef3.nl
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Sociale alarmopvolging 

De alarmering is altijd aangesloten bij een zorgcentrale. Bij een alarmoproep 

wordt er in dit geval (eerst) hulp ingeschakeld van mensen uit uw sociale netwerk 

(denk hierbij aan vrienden, familie of buren). Deze moeten 24/7 bereikbaar zijn.                                                                                                          

    Geen extra kosten 

 

Professionele alarmopvolging 

Dit houdt in dat de zorgcentrale bij een alarmoproep direct professionele 

zorgverleners waarschuwen. Om gebruik te maken van professionele 

alarmopvolging dient u een afspraak te hebben met de thuiszorgorganisatie van 

Beweging 3.0. Hier zijn extra kosten aan verbonden die per zorgorganisatie 

verschillen.                                                                                             Tarief verschilt 

 

cKey Pin  

cKey Pin is een sleutelkluisje dat veilig en voordelig is. Het wordt gemonteerd aan 

de deur. Het sleutelkleusje heeft een keurmerk voor inbraakwerendheid. Zo heeft 

de thuiszorg veilig toegang tot uw woning.                                       € 5,20 per maand 

 

cKey Pin Plus 

Met cKey Pin Plus kiest u voor veiligheid, dankzij het Nederlandse keurmerk SKG. 

De montage is mogelijk op de deur en muur.                                   € 7,95 per maand 

 

Extra zender 

Indien u voor uzelf een extra alarmknop of sieraad wilt, kunt u deze nog extra 

bestellen. Wilt u een sieraad voor uw partner? Dan heeft u alleen een extra hals- 

of polszender basis nodig.               € 5,35 per maand 

 

Goedemorgen sms-service 

Op basis van een bewegingssensor wordt dagelijks een automatisch sms-bericht 

naar uw mantelzorgers verstuurd om te laten weten dat u aan de dag bent 

begonnen.                                   + € 8,15 per maand 

 

Trekkoord met extra alarmknop 

Wanneer u aan dit koord trekt, gaat er direct een signaal naar een hulpverlener 

van de zorgcentrale. U kunt deze extra alarmknop bijvoorbeeld in de badkamer, 

slaapkamer of toilet laten installeren.           + € 8,45 per maand 

 

 

 Kosten  

cAlarm start  Vanaf € 22,50 per maand 

cAlarm Comfort Vanaf € 28,- per maand 

cKey Pin € 5,20 per maand 

cKey Pin Plus € 7,95 per maand 

Sociale alarmopvolging  

(Hulp wordt ingeschakeld via eigen 

netwerk) 

Geen extra kosten 

Professionele alarmopvolging* 

(Hulp wordt ingeschakeld via 

professionele zorgverleners) 

Tarief verschilt 

Zelfinstallatie  Eenmalig € 29,95 
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Standaard installatie  Eenmalig € 89,10 

Spoedinstallatie  Kosten standaard installatie + eenmalig 

€64,60 

Extra zender € 5,35 per maand 

Trekkoord extra alarmknop € + 8,45 per maand 
 

*Dit is alleen mogelijk wanneer u lid bent van de zorgorganisatie Leef3.nu 

 

Hoe werkt het? 

Apparatuur 

Er wordt bij u in huis een alarmkastje geplaatst. Bij dit kastje hoort een halsketting 

met een draadloze alarmknop die u altijd bij u moet dragen. In geval van nood 

drukt u op de alarmknop.  

 

Meldkamer 

Wanneer u op de alarmknop heeft gedrukt, heeft u direct een spreek-

luisterverbinding met de meldkamer. Deze is 24 uur per dag, 7 dagen per week 

bereikbaar. De meldkamer schakelt hulp voor u in. 

 

Hulp na alarmering 

De meldkamer weet precies wie ze moeten inschakelen: familie of vrienden 

(mantelzorg) of professionele hulp. Deze keuze heeft u van tevoren gemaakt en 

vastgelegd in een abonnement. 

 

Toegang tot uw huis 

Uw mantelzorgers hebben een sleutel van uw huis. Als u kiest voor een 

professionele opvolging, dan wordt er een sleutelkluis geplaatst. 

 

Meer informatie en/of aanvragen 

Leef3.nu 

personenalarmering@leef3.nu 

www.leef3.nu/personenalarmering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:personenalarmering@leef3.nu
http://www.leef3.nu/personenalarmering
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Icare 

Contactgegevens: 

Telefoon:     0900 88 33  

Email:       info@icare.nl 

Website:     www.icare.nl 

Telefoon Icare Ledenvereniging:  088-383 20 00 

Website Icare Ledenvereniging:  www.ledenvereniging.nl 

 

Personenalarmering van Icare 

Met Icare Personenalarmering bent u altijd in staat om hulp van buitenaf in te 

roepen op het moment dat het nodig is. U krijgt een zender met een alarmknop 

en een alarmeringsapparaat in huis, dat is aangesloten op uw telefoonlijn. De 

zender draagt u in en om huis en zelfs onder de douche. Als u op de knop drukt, 

belt het alarmeringsapparaat met uw telefoonlijn naar de alarmcentrale die 7 

dagen per week, 24 uur per dag bemenst is door verpleegkundigen. Via de 

microfoon in het alarmeringsapparaat kunnen wij u horen en hoort u ons. Als het 

nodig is komt er een verpleegkundige van Icare naar u toe. 

 

Lidmaatschap ledenvereniging 

Als lid krijgt u producten en diensten gratis, met korting of met extra service. Voor 

iedereen met een zorgbehoefte, maar ook als u geen zorg nodig heeft, is het 

lidmaatschap van de Ledenvereniging heel aantrekkelijk! Een lidmaatschap 

kost € 21,50 per kalenderjaar en biedt voor het hele huishouden toegang tot de 

producten en diensten van de ledenvereniging. 
 

Mogelijkheden en kosten 

Via de ledenvereniging zijn er drie mogelijkheden voor personenalarmering: 

Persoonsalarm Thuis: U draagt de lichte 

alarmknop om uw hals of pols. Als u hulp nodig 

heeft, dan drukt u op de knop. De zorgcentrale 

vraagt u wat er aan de hand is. U praat met 

elkaar. De zorgcentrale schakelt hulp in als dat 

nodig is. Dat kan een naaste of bekende zijn of 

een verpleegkundige. Zorgcentrale Noord 

(ZCN) zorgt voor hulp. Bij Zorgcentrale Noord 

(ZCN) zitten 24/7 ervaren verpleegkundigen klaar om uw alarmoproep te 

beantwoorden. Zij kunnen direct inschatten welke hulp u nodig heeft. 

Als u geen vaste telefoonlijn heeft, krijgt u een GSM-module bij uw abonnement. 

Dit abonnement valt onder Persoonsalarm Plus. 

 

 Kosten leden Kosten niet-leden 

Persoonsalarm Thuis € 19,50 per maand € 21,57 per maand 

Persoonsalarm Plus € 26,50 per maand € 41,46 per maand 

Extra alarmknop € 6,50 per maand € 6,48 per maand 

Installatie thuis € 35,-  € 75,- 

Spoedinstallatie € 90,-  

Puck sleutelkluis € 129,- € 179,- 

Installatie Puck sleutelkluis € 35,- € 75,- 

 

 

mailto:info@icare.nl
http://www.icare.nl/
http://www.ledenvereniging.nl/
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Persoonsalarm Overal: Buitenshuis en thuis direct spreken met uw naaste of de 

zorgcentrale. Het alarmapparaat is gemakkelijk te dragen en kan aangeven waar 

u zich bevindt, voor als u buitenshuis hulp wilt kunnen inroepen.  

Handig alarmapparaat met spreek- en luisterfunctie. Er is keuze uit een 

abonnement met een zorgcentrale en een abonnement zonder zorgcentrale. Bij 

een abonnement met een zorgcentrale gaat uw alarmoproep rechtstreeks naar 

de zorgcentrale. Deze is altijd bereikbaar. De zorgcentralist schat uw situatie in en 

schakelt de hulp in die nodig is: uw naaste/bekende of professionele hulp. Bij een 

abonnement zonder een zorgcentrale gaat uw alarmoproep rechtstreeks naar de 

telefoon van de 3 naasten of bekenden die u als hulpverlener hebt opgegeven. U 

kunt zelf instellen wie u wilt waarschuwen en dit kunt u aanpassen wanneer u wilt. 

De verpleegkundige komt alleen bij u thuis, niet buitenshuis. 

 

 Kosten leden Kosten niet-leden 

Persoonsalarm Overal 

met zorgcentrale 

€ 14,95 per maand € 20,59 per maand 

Persoonsalarm Overal 

zonder zorgcentrale 

€ 9,95 per maand € 15,43 per maand 

Alarmapparaat € 99,- € 149,- 

Kledingclip € 9,95 € 9,95 

 

 

Persoonsalarm Smart: Er worden sensoren geplaatst op een aantal plekken in uw 

huis. Deze zijn gekoppeld aan een slim systeem dat registreert en analyseert wat u 

dagelijks doet. Het herkent daarin patronen zoals: hoe laat staat u op, hoe lang 

bent u in de badkamer, etc. 

Is er iets aan de hand? Dan kunt u natuurlijk zelf hulp 

inschakelen. Maar stel, u bent gevallen in de 

badkamer en u kunt niet opstaan. Persoonsalarm 

Smart herkent dat en slaat automatisch alarm. Zo 

heeft u altijd hulp binnen handbereik. Voor uw 

naaste is er een app waarmee ze uw dagelijkse 

activiteiten kunnen volgen. Als het sensorsysteem iets 

bijzonders opmerkt, krijgt uw naaste een bericht op 

de telefoon. Er kan ook een alarmoproep naar de 

zorgcentrale gaan. Zij kunnen direct inschatten 

welke hulp u nodig heeft. 

 

 Kosten leden Kosten niet-leden 

Persoonsalarm Smart zonder 

alarmcentrale 

€ 12,95 per maand € 14,95 per maand 

Persoonsalarm Smart  

met alarmcentrale 

€ 17,95 per maand € 19,95 per maand 

Sensorpakket Appartement € 126,50 € 149,- 

Sensorpakket Woonhuis  € 148,- € 174,- 

Installatie Gratis € 125,- 
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Preventief huisbezoek wijkverpleegkundige 

De wijkverpleegkundige kan u vertellen over oplossingen die u kunnen helpen om 

zelfstandig te blijven wonen, zoals persoonsalarm. De wijkverpleegkundige kan 

inschatten of u in aanmerking komt voor hulp van een verpleegkundige. U heeft 

daarvoor namelijk een indicatie nodig. Zij kan die voor u in orde maken. Ook kan 

zij u vertellen voor welke problemen u alarm kunt slaan en voor welke niet. Uw 

zorgverzekering betaalt de kosten van een preventief huisbezoek. U vraagt een 

preventief huisbezoek aan bij Zorgcentrale Noord (ZCN). 

 

Toegang tot uw woning 

Uw hulpverlener moet snel en gemakkelijk uw woning kunnen binnenkomen. Maar 

u kunt waarschijnlijk zelf de deur niet openen. Een sleutelkluis biedt uitkomst. Dat is 

een klein kastje waarin uw sleutel hangt. Deze is beveiligd met een code. Alleen 

hulpverleners met de code kunnen uw huis is. 

Als lid van de ledenvereniging krijgt u € 50,- korting op de Puck sleutelkluis. U 

betaalt dan € 129,- in plaats van € 179,-. Het bestellen van deze sleutelkluis kan via 

de ledenvereniging. 

 

Meer informatie en/of aanvragen 

Icare Zorgcentrale 

0900 88 33 

https://ledenvereniging.nl/persoonsalarm 
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Amaris Zorggroep 
Contactgegevens klantcentrum: 

Telefoon: 085-02140 40 

Email:  klantcentrum@amaris.nl 

Website:  www.amaris.nl 

 

Amaris Zorggroep heeft geen ledenvereniging. 

 

Personenalarmering van Amaris Zorggroep 

Als u kiest voor personenalarmering van Amaris, heeft u een alarmtoestel bij u thuis 

nodig. Dit toestel wordt aangesloten op een professionele meldcentrale van Amaris. 

Bij een alarm weet de alarmcentrale dat u hulp nodig heeft en neemt direct 

contact met u op. Via de microfoon en luidspreker van uw alarm is er contact. Zo 

kunt u vertellen wat er is gebeurd en hoe het met u gaat. Samen met u wordt er 

bepaald wat u nodig heeft. In sommige aanleun- en seniorenwoningen van 

Amaris Zorggroep is al een toestel aanwezig. Heeft u nog geen alarmtoestel, dan 

wordt deze bij u thuis geplaatst. Amaris werkt hiervoor samen met de leverancier 

RSVO (tel. 035-6239900). U krijgt een hals- of polsalarm. 

 

Mogelijkheden en kosten 

Na een alarm kan er op twee manieren worden geïnformeerd. 
 

Persoonlijk: U geeft een kennis of familielid op. Bij alarm wordt deze 

contactpersoon meteen geïnformeerd via de meldcentrale.  
 

Professioneel: U kiest voor professionele alarmopvolging 

van Amaris. Bij alarm komt er een verpleegkundige of 

verzorgende van Amaris naar u toe. Zij zijn er binnen 30 

minuten. Kiest u voor professionele alarmopvolging? Dan  

is het belangrijk dat Amaris na een alarmoproep bij u naar 

binnen kan. Er is dan een sleutelkluisje nodig. In dit kluisje 

worden uw sleutels opgeborgen, ook eventuele sleutels 

van centrale toegangsdeuren. Het kluisje is beveiligd en  

beschermd tegen vandalisme. 

 

U betaalt eenmalig kosten voor het aansluiten van de alarmapparatuur en 

eventueel het plaatsen van het sleutelkastje. Verder betaalt u een maandelijkse 

bijdrage voor de huur van de alarmapparatuur, uw abonnement op de 

alarmcentrale en indien van toepassing de professionele opvolging. 

 

Personenalarmering Amaris Kosten 

Aansluiten alarmapparatuur € 75,- 

Installatie sleutelkastje € 55,- 

Afsluiten abonnement (administratiekosten) € 26,35 

Huur alarmapparatuur en abonnement alarmcentrale €19,50 per maand 

Abonnement op professionele alarmopvolging € 16,- per maand 

Abonnement voor 2e persoon professionele opvolging € 5,20 per maand 

Huur extra hals- of polsalarm € 3,50 per maand 

 

 

 

mailto:klantcentrum@amaris.nl
http://www.amaris.nl/
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Zorgverzekering 

Als u persoonsalarmering heeft vanwege een medische reden, dan krijgt u dit 

(deels) vergoed van uw zorgverzekeraar. Informeert u zelf even welke kosten 

vergoed worden. Vergoedt uw zorgverzekeraar de kosten voor persoonsalarmering 

niet? Dan kunt u er bij Amaris voor kiezen om zelf te betalen. Betaalt u (een deel) 

van de kosten zelf? Geef dat dan bij het aanmelden bij ons aan. 
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Thuiszorg De GeZusters 
Contactgegevens: 

Telefoon:   033–203 51 23 

Email:    info@thuiszorgdegezusters.nl 

Website:   www.thuiszorgdegezusters.nl 

 

Personenalarmering is in overleg beschikbaar voor cliënten van Thuiszorg De 

GeZusters. Er is geen vastgesteld tarief, omdat dit tot op heden onderdeel is van 

de totale zorgvraag van de cliënt. 

 

  



Deze informatiebrochure is een uitgave van stichting Sigma Nijkerk 

 
14 

Welthuus 
Contactgegevens: 

Telefoon:   038-260 00 43 

Email:    bureau@welthuus.nl 

Website:   www.welthuus.nl 

 

Personenalarmering van Welthuus 

Zelfstandig blijven wonen, maar wel direct hulp inroepen wanneer dit nodig is? 

Dat kan! 

U heeft bij personenalarmering de keuze voor professionele alarmopvolging en 

voor particuliere alarmopvolging. Zo kunt u zelf aangeven of u direct professionele 

opvolging wilt, u de professionele opvolging pas wilt inzetten bij afwezigheid van 

uw contactpersonen of helemaal niet.  

 

Mogelijkheden en kosten 

Er zijn verschillende alarmeringen waarvoor gekozen kan worden. Deze prijzen zijn 

inclusief meldbankkosten ZCN.  

 

Personenalarmering standaard (analoog) 

Met de personenalarmering kunt u met één druk op de knop direct contact 

maken met de meldkamer. Zij schakelen hulp voor u in.  

Met analoge alarmoplossing krijgt u een kastje die u verbindt met de meldkamer 

via uw telefoonverbinding.  

 

Digitale alarmoplossing 

Heeft u geen telefoonverbinding? Dan kunt u kiezen voor de digitale 

alarmoplossing.  

U wordt in dit geval verbonden met de meldkamer via uw Wifi en/of mobiele 

datanetwerk. ZO heeft u altijd een betrouwbare verbinding.  

 

Plaatsingskosten 

De plaatsingskosten voor de personenalarmering bedragen € 75,- inclusief 

voorrijkosten. De normale doorlooptijd bij plaatsing is 5 werkdagen.  

Wanneer u het versnelt aan wilt vragen kan dit voor € 50,- extra. De 

personenalarmering wordt in dit geval binnen twee werkdagen geplaatst.  

 

Sleutelkastje Masterlock 5415 

Wanneer u kiest voor de professionele alarmopvolging kunt u een sleutelkluis 

aanschaffen om daarmee toegang te verlenen aan zorginstanties.  

Een optie hiervoor is de Masterlock 5415. Dit is een extra verzwaard basismodel 

dat beveiligd is met een 4-cijferige code. Het heeft geen SKG-keurmerk, maar is 

met de juiste montage redelijk veilig.  

 

Sleutelkluis Puck Keysafe 

U kunt ook kiezen voor de sleutelkluis Puck Keysafe. De puck Keysafe is de meest 

veilige sleutelkluis die met een cijfercode te openen is. Zo heeft deze sleutelkast 

een SKG-Keurmerk, een 4-cijferige code en hij is los van de muur nog steeds 

gesloten. Waar u wel rekening mee moet huiden met deze sleutelkluis is dat er 

maar één sleutel in kan.  
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Personenalarmering Welthuus Kosten 

Personenalarmering standaard (analoog) € 16,50 per maand 

Alarmering zonder vaste telefoonlijn € 26,- per maand 

(inclusief simkaart) 

Plaatsingskosten personenalarmering (inclusief 

voorrijkosten) 

€ 75,- 

Plaatsingskosten overige alarmeringen (inclusief 

personenalarmering)  

€ 149,- 

Bedsensor alarm (bedmat)  € 38,50* per maand 

Bedmat € 50,- 

Rookdetector € 35,50* per maand 

(Voor)deurbewaking € 38,50 per maand 

Masterlock 5415 zonder montage € 50,50 

Masterlock 5415 met montage € 99,-** 

Puckkeysafe (SKG**) met montage € 245,- 

*Alle bovengenoemde prijzen van de sensoren (bedmatalarm, rookdetector, 

bewegingssensor en voordeurbewaking) zijn inclusief prijzen van alarmering 

zonder vaste telefoonlijn welke noodzakelijk is voor de werking van de 

apparatuur.  

**Deze prijs is in combinatie met de plaatsing van personenalarmering.  

Bedmat: Bestaat de kans op dwalen? De bedmat ligt op het matras en wordt 

ingesteld met een timer. Is het bed te lang leeg? Dan gaat er een signaal naar de 

meldkamer en kan direct hulp gegeven worden.     

  

Bewegingssensor/dwaaldetectie: Is er kans op dwaal- of valgevaar? De 

bewegingssensor geeft het aan als er beweging is buiten een bepaalde zone. Zo 

kan tijdig hulp geboden worden. De sensor kan overal in huis geplaatst worden.

   

Rookmelder: Een rookmelder is een veilig idee. Deze geeft licht en geluid 

wanneer rook in de woning aanwezig is en is aangesloten op de meldkamer.  

 

Meer informatie en/of aanvragen 

Welthuus                     

038-260 00 43                

bureau@welthuus.nl 

  

mailto:bureau@welthuus.nl
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Persafe  
Contactgegevens: 

Telefoon:   085-071 73 08 

Email:    info@persafe.eu 

Website:   www.presafe.eu  

 

Personenalarmering van Persafe 

Zoekt u een professioneel gecertificeerd alarm? Dan bent u bij Persafe aan het 

juiste adres. Deze personenalarmering werkt zowel onderweg als thuis en de 

meldkamer is 24/7 beschikbaar.  

Voorheen was dit de Philips alarmering.  

 

Mogelijkheden en kosten 

Er zijn verschillende alarmeringen waarvoor gekozen kan worden.  

 

Alarmering naar contactpersoon 

Met PERSAFE kunt u drie contactpersoon in noodsituaties eenvoudig en snel 

oproepen, ongeacht u thuis of onderweg bent. Wanneer u 3 seconden op de 

polsband of alarmknop drukt wordt uw hulpoproep direct verstuurd naar de 

mobiele telefoons van de contactpersonen. Zij ontvangen het alarm op dezelfde 

manier als een NL-ALERT melding en zien direct waar u bent en wie van de 

contactpersonen het dicht bij u in de buurt is. De contactpersonen kunnen 

contact met u opnemen door de spreek/luister verbinding te activeren. Als het 

nodig is kunnen de contactpersonen met een druk op de knop een ambulance 

via de PERSAFE-meldkamer voor u regelen. Als niemand van uw contactpersonen 

reageert neemt de meldkamer het automatisch over. Deze achterwachtfunctie, 

inclusief melding is € 7,95 per maand.  

 

Alarmering naar alarmcentrale 

Is het voor u niet mogelijk om eigen contactpersonen in te schakelen? Dan kunt u 

ook kiezen om altijd direct te alarmeren naar de 24/7 alarmcentrale van Persafe. 

De meldkamer neemt in dat geval contact met u op om te kijken welke hulp 

nodig is. Dit abonnement kost € 11,95 per maand.  

 

 

Alarm polsband       

Eenvoudig te bedienen polsband met druktoets.  

Deze polsband werkt op een batterij die 2 jaar meegaat. 

Het is gemaakt van lucht en soepel materiaal, is 

spatwaterdicht en de kleur is antraciet.  

De polsband is verbonden met uw mobiele telefoon via de 

PRESAFE app, maar om melding te maken heeft u uw 

mobiel niet te bedienen, te ontgrendelen of verplicht bij u te 

dragen. Als u het alarm ook onderweg wilt gebruiken moet 

u uw telefoon wel meenemen.     € 90,- Eenmalig 

 

 

 

 

 

http://www.presafe.eu/
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Alarmknop 

Betrouwbare noodknop met eenvoudig te bedienen 

druktoets. Door het lage gewicht (minder dan 10 

gram) kunt u de alarmknop comfortabel dragen aan 

de meegeleverde halsketting of je maakt de knop 

vast aan je (onder)kleding met de geïntegreerde 

kledingclip. Ook deze knop is spatwaterdicht en 

heeft een batterij die 2 jaar meegaat.  

De alarmknop is verbonden met uw mobiele telefoon 

via de PRESAFE app, maar om melding te maken 

heeft u uw mobiel niet te bedienen, te ontgrendelen 

of verplicht bij u te dragen. Als u het alarm ook 

onderweg wilt gebruiken moet u uw telefoon wel 

meenemen.                     € 55,- Eenmalig 
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Zuiver Zorg (particuliere personenalarmering) 
Contactgegevens: 

Telefoon:   033-762 07 00 

Email:    info@zuiverzorg.com 

Website:   www.zuiverzorg.com  

 

Zuiver Zorg Nijkerk is een thuiszorgwinkel waar u eenvoudig kunt lenen, huren of 

kopen. Zij bieden simpele oplossingen, hulpmiddelen, advies en informatie voor 

dagelijkse ongemakken en hulpmiddelen die uw dagelijks leven 

vergemakkelijken, voor jong en oud.  

 

Personenalarmering van Zuiver Zorg 

De BBrain personenalarmering draagt bij aan 

een veilige en zelfstandige thuissituatie. Het 

alarm kan geactiveerd worden door op de SOS-

knop te drukken. De contactpersonen 

ontvangen een alarmbericht en leggen 

vervolgens contact met u.  

De locatie van de gebruiker wordt doorgegeven 

aan de contactpersonen via de BBrain App, 

zodat deze gepaste hulp kan bieden en/of in 

kunnen schakelen.  

 

Het BBrain apparaat werkt op basis van een abonnement, dit kost € 9,95 per 

maand als u een jaarabonnement afsluit en € 12,95 per maand wanneer u een 

maandabonnement afsluit.  

Met dit abonnement kunt u gebruik maken van alle functies van de 

personenalarmering en een onbeperkt aantal contactpersonen toevoegen in de 

App.  

U dient het apparaat eerst aan te schaffen alvorens u het abonnement afsluit. U 

heeft namelijk de activatiecode nodig die u terug kunt vinden op de verpakking 

van het apparaat. Het abonnement kunt u afsluiten via de website van BBrain: 

www.bbrain.eu/gps-alarm-registreren.  

 

Lidmaatschap ledenvereniging 

Bent u lid van Leef3.nu? Dan krijgt u 10% korting op aanschaf van alle producten 

in de winkel in Nijkerk en speciale aanbiedingen met extra ledenvoordeel en 

leuke activiteiten. Neem hiervoor uw ledenpas mee naar de winkel of vul bij de 

webshop de code LEEF3Nu in bij het veld ‘Actie- of kortingsbon’.  

 

Meer informatie en/of aanvragen 

Zuiver Zorg                               

033-762 07 00                   

info@zuiverzorg.com                       

Gildenstraat 1-A, 3861 RG Nijkerk 

  

http://www.bbrain.eu/gps-alarm-registreren
mailto:info@zuiverzorg.com
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Buurtzorg Hoevelaken 
Buurtzorg Hoevelaken adviseert mensen om een personenalarmering via 

eurocross te regelen met familie, vrienden of buren als contactpersoon.              

Ga naar de website (www.eurocross.nl) of bel 071-364 17 07 voor meer informatie.  

http://www.eurocross.nl/
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Personenalarmering via andere aanbieders 
Naast bovengenoemde plaatselijke aanbieders van personenalarmering in Nijkerk 

zijn er ook mogelijkheden via landelijke aanbieders. Via de zoekfunctie op internet 

kunt u deze vinden. Op de site www.alleszelf.nl/personenalarmering is ook veel 

informatie over personenalarmering en aanbieders te vinden. 

In sommige gevallen vergoedt de zorgverzekering een deel van de kosten. 

Informeer eerst bij uw eigen zorgverzekeraar welke voorzieningen en aanbieders 

worden vergoed. Het kan voorkomen dat uw zorgverzekeraar een contract heeft 

met een bepaalde aanbieder. Het vooraf controleren van deze informatie kan 

dan schelen in de kosten.  

http://www.alleszelf.nl/personenalarmering

