
met de zekerheid  
van professionele zorg 

Persoons- 
alarmering
Veilig zelfstandig 
wonen  

Wat kunnen wij voor u betekenen?
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Persoonsalarmering met 
professionele opvolging 

Wat is persoonsalarmering? 
Met een persoonsalarm kunt u snel hulp inschakelen. Bijvoorbeeld 
wanneer u gevallen bent of wanneer u zich plotseling niet lekker 
voelt. Maar ook bij onraad of een ander noodgeval  in huis.  
Met slechts één druk op de knop staat u in verbinding met een 
medewerker van de alarmcentrale. Deze zijn elke dag 24 uur  
bereikbaar. Indien nodig zal een zorgprofessional of andere  
hulpdienst naar u toe komen. We proberen altijd om binnen  
30 minuten bij u te zijn. 

Toegang tot uw woning
Bij persoonsalarmering is het nodig dat een zorgprofessional bij u naar 
binnen kan. Daarvoor wordt een veilige digitale toegangsoplossing aan 
uw deur geplaatst. De zorgprofessional kan met een beveiligde app op  
de telefoon bij u naar binnen. 

Het slot is SKG gecertificeerd. U krijgt het slot in bruikleen en het  
vervangt uw huidige voordeurslot. U ontvangt hierbij nieuwe  
huissleutels. Het slot is van buiten niet zichtbaar, wat een groot  
voordeel is. Daarom adviseren wij u deze oplossing te kiezen. 

Als het niet mogelijk is om een digitaal slot te plaatsen, dan wordt er  
een sleutelkluis geplaatst. Bijvoorbeeld indien u een opdekslot heeft.  
Ook de kluis is SKG gecertificeerd. Deze komt aan de deur te hangen  
of aan de muur naast de deur. 



Samen veilig thuis wonen
Woont u samen met uw partner dan kunt u beide gebruik maken van 
persoonsalarmering. Sluit het partnerabonnement af. U ontvangt daarbij 
een tweede zender. 

slim slot slimme kluis

Basis pakket Plus pakket Premium pakket

•   een alarmzender met 
alarmknop. U draagt  
deze om uw hals of pols.

•    een alarmkastje  
waarmee een spreek- 
luister verbinding 
gemaakt kan worden  
met de alarmcentrale. 
Deze kan bijvoorbeeld 
ergens in de woonkamer 
komen.

•   de collierzender, een 
alarmknop uitgevoerd  
als een halssieraad

•    een alarmkastje waar-
mee een spreek-luister 
verbinding gemaakt  
kan worden met de 
alarmcentrale. Deze kan 
bijvoorbeeld ergens in 
de woonkamer komen.

•    de afstandsbediening 
waarmee u zelf op 
afstand de deur kan 
openen (optioneel)

•  U ontvangt bij het 
premium pakket een 
alarmkastje met  
GSM-module. 

•  de afstandsbediening 
waarmee u zelf op 
afstand de deur kan 
openen (optioneel)

 meest  gekozen



Premiumpakket
Dit is de veiligste oplossing. U ontvangt een alarmkastje met 
gsm-module. Het toestel blijft bij stroomuitval nog tot 2 dagen werken.  
De GSM-module kan via alle grote telefonie providers verbinding maken. 
Wel zo veilig voor u. Het toestel wordt rechtstreeks op een stopcontact 
aangesloten. De prijs is inclusief alle belkosten, ongeacht het aantal  
alarmeringen dat u maakt.

Kosten
Op de tarievenlijst vindt u een overzicht van de kosten. U kunt de  
tarievenlijst raadplegen op www.laurens.nl/persoonsalarmering of  
via de QR-code op de achterzijde. 

Zijn er medische redenen voor persoonsalarmering, dan vergoedt  
uw zorgverzekeraar mogelijk een deel van de kosten. Wij werken samen 
met alle Nederlandse zorgverzekeraars. Het indicatieformulier kunt u  
bij ons opvragen. Wij ondersteunen u graag bij de aanvraag.

Heeft u een Buurtpas dan ontvangt u 15% korting op de eenmalige  
aansluitkosten.

alarmapparatuur afstandsbediening



Betaling
De kosten voor het abonnement betaalt u aan CSI Persoonsalarmering. 
Dit gebeurt maandelijks via automatische incasso. Wilt u een factuur 
ontvangen? Dat kan gratis per e-mail.  

Bent u verzekerd bij Zilveren Kruis - Achmea? Dan betaalt u een deel van 
de maandelijkse kosten aan CSI Persoonsalarmering en een deel aan 
Eurocross Assistance, de alarmcentrale.

Installatie van uw apparatuur en de digitale toegang
CSI Persoonsalarmering maakt met u een afspraak voor de installatie van 
uw alarmapparatuur en het digitale slot of de kluis. Tijdens deze afspraak 
legt de monteur aan u uit hoe alles werkt.

Centrale toegangsdeur
Woont u in een portiek, appartementencomplex of flat? Dan is er vaak 
een centrale toegangsdeur aanwezig. Ook daar wordt, als dit nog niet 
aanwezig is, een digitale toegangsoplossing geplaatst. Hiervoor worden 
geen extra kosten in rekening gebracht. U heeft mogelijk toestemming 
nodig van uw woningbouwcorporatie of VVE. Hier kunnen wij u mee 
helpen.

Persoonsalarmering is een samenwerking van CSI Persoonsalarmering, 
Eurocross Assistance, Eurocom en Laurens Thuiszorg.
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Heeft u vragen?
Bel of mail met onze afdeling  
persoonsalarmering: 
T 010 33 28 080
E persoonsalarmering@laurens.nl

Persoonsalarmering aanvragen 
in enkele simpele stappen

1.  Vul het ‘Aanvraagformulier persoonsalarmering’ volledig  
in. U kunt dit formulier opvragen bij Laurens of downloaden  
op www.laurens.nl/persoonsalarmering. U kunt natuurlijk  
ook bellen met Laurens afdeling persoonsalarmering  
010 33 28 080.

 
2.  Vul het indicatieformulier voor uw zorgverzekering  

volledig in.  Let op, in sommige gevallen vereist dit ook  
een verklaring van uw huisarts. Retourneer de formulieren 
naar Laurens Persoonsalarmering

 

3.  Zodra uw aanvraag binnen is, neemt CSI Persoons alarmering 
contact met u op voor het maken van de afspraak voor  
plaatsing van de digitale toegangsoplossing en de apparatuur 
voor de persoonsalarmering.

Meer weten of aanmelden?  
Scan de QR-code!


