
WWW.HULSTVOORELKAAR.NL    -          0114 - 684700

Persoonlijk Alarm: voor iedereen die zo lang 
mogelijk zelfstandig wil blijven wonen. 

PERSOONLIJK ALARM
Altijd hulp bij de hand
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OVER STICHTING HULST VOOR ELKAAR
Stichting Hulst voor Elkaar is de centrale wegwijzer voor iedereen in de gemeente 
die hulp of ondersteuning nodig heeft op het gebied van zorg en welzijn. 



Er dienen tenminste drie personen 
beschikbaar te zijn die, in geval van 
nood, hulp willen bieden. Deze drie 
contactpersonen moeten:
-  in de buurt wonen
-  een huissleutel van u hebben
-  weten wie uw huisarts is
-  weten welke familieleden zij, zonodig, 
   moeten waarschuwen

U kunt ook kiezen voor professionele 
zorgverleners of voor een combinatie van 
eigen contactpersonen en professionele 
zorgverleners.

EEN VEILIG IDEE
Wilt u graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen? Dan kan de dienst 
“Persoonlijk Alarm” een goede hulp zijn. Met een persoonlijk alarm kunt u direct 
hulp inschakelen! 

Als u aangesloten bent op een persoonlijk alarm krijgt u een zendertje dat u als 
clip of halssnoer kunt dragen, zodat u dit altijd bij u heeft. Het enige dat u in 
noodsituaties hoeft te doen, is de knop van de zender indrukken! Dat geeft een 
veilig gevoel. 

HOE WERKT HET?
Bij uw telefoonaansluiting wordt een alarmkastje geplaatst. Via dit kastje bent 
u aangesloten op de alarmcentrale. Verder moet u thuis altijd het alarmknopje 
dragen. Zelfs tijdens het douchen kunt u het knopje aanhouden!
Als u hulp nodig heeft, drukt u op het knopje en geeft u zo automatisch een alarm 
naar de centrale. Bij de centrale kan men zien wie er op het alarm heeft gedrukt. Zij 
zullen dan hulp voor u inschakelen. Deze hulp zijn de personen die u zelf opgegeven 
heeft. 

AANVRAGEN VAN EEN PERSOONLIJK ALARM 
Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met Stichting 
Hulst voor Elkaar via het telefoonnummer 0114 - 684 700.

KOSTEN 2018
De kosten voor deze dienst bedragen: 

Aansluitkosten (eenmalig):  €   54,45
Abonnementskosten (jaar):  € 153,- 

U verleent hiervoor een machtiging 
aan Stichting Personen Alarmering 
Zeeland, zodat deze de kosten van uw 
rekening kunnen schrijven.  

Sommige ziektekostenverzekeringen 
vergoeden een gedeelte van de 
kosten van het alarm. Voor informatie 
hierover kunt u contact opnemen met 
uw eigen ziektekostenverzekeraar. 


