
‘Ik sta er nooit  
alleen voor’

Persoons- 
alarmering 
en toegang

Veilig zelfstandig 
wonen

Wat kunnen wij voor u betekenen?
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Persoonsalarmering 
en toegang

Een veilig gevoel 
U moet kunnen rekenen op snelle hulp bij een valpartij, pech of 
onraad in huis. Zeker wanneer u alleen thuis bent. Bij Laurens 
begrijpen we dit als geen ander.  
Samen met CSI Personenalarmering, Eurocross Assistance en 
Eurocom bieden we persoons alarmering in combinatie met een 
slim slot. Daardoor zijn we snel bij u. Dat voelt wel zo veilig.

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 andere calamiteit in huis. Met slechts één 
druk op de alarmknop staat u in verbinding met een medewerker van  
de alarmcentrale. Deze vraagt aan u wat er aan de hand is en stuurt 
indien nodig hulp. Kunt u de alarmcentrale door omstandigheden niet 
antwoorden? Dan schakelt de alarmcentrale direct hulp in.



Alarmopvolging door Laurens of eigen contactpersonen?
Bij de persoonsalarmering kunt u gebruikmaken van onze alarm-
opvolging. In dat geval stuurt de alarmcentrale, op basis van uw 
alarmoproep, een zorgmedewerker van Laurens naar u toe. We streven 
ernaar om binnen 30 minuten bij u te zijn. Maakt u geen gebruik van 
professionele alarmopvolging? Dan stuurt de alarmcentrale een  
van uw eigen contactpersonen. U dient in dat geval minimaal twee 
contact personen aan ons door te geven.

Toegang tot uw woning
Komt Laurens naar u toe na een 
alarmoproep? Dan heeft de zorg - 
mede werker snel toegang nodig  
tot uw woning. Laurens heeft hiervoor  
een veilige oplossing gevonden:  
een slim slot.  

Dit is een elektronisch slot dat de  
zorg medewerker met een beveiligde  
app opent. Zelf kunt u de deur met  
een sleutel openen en op slot doen.  
We bieden de persoonsalarmering  
uitsluitend in combinatie met een  
slim slot.

Digitaal slot, gezien vanaf  

 de binnenkant van de deur. 



Alarmkastje

Alarmzender in clip

Collierzender

Polszender, houder voor halszender  

 en clip.

Uw apparatuur: basis of flexibel?
Om de persoonsalarmering in uw woning mogelijk te maken,  
krijgt u van ons:
•     een alarmkastje. We maken gebruik van de basisvariant of de  

flexibele variant. De basisvariant wordt aangesloten op uw modem. 
Deze variant is direct leverbaar en eenvoudig te bedienen. 
Heeft u geen vaste internetaansluiting? Dan heeft u de flexibele  
variant nodig. Deze variant maakt gebruik van GSM-verbinding.

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



Extra opties
Bovenop de standaard apparatuur kunt u kiezen voor:
•    een extra zender. 
•    een collierzender. Deze zender ziet eruit als een sieraad. Het is  

voor anderen niet zichtbaar dat u een alarmzender draagt. 
•    een afstandsbediening om op afstand zelf de deur te bedienen.  

U betaalt hiervoor een eenmalig bedrag. De afstandsbediening is  
dan uw eigendom. De kosten zijn inclusief montage en uitleg.

•    een partnerabonnement, inclusief een extra zender.

Installatie van uw apparatuur
CSI Personenalarmering maakt met u een afspraak voor de installatie  
van uw alarmapparatuur. Tijdens deze afspraak sluit de monteur het 
alarmkastje en de alarmzender aan. Ook legt de monteur aan u uit hoe 
alles werkt. 

Kosten
Op de tarievenlijst vindt u een overzicht van de kosten. U kunt de tarieven-
lijst raadplegen op www.laurens.nl/veilig-zelfstandig-wonen of via de 
QR-code op de achterzijde. U kunt de tarievenlijst ook opvragen bij  
de afdeling persoonsalarmering. De contactgegevens vindt u achter  
op deze folder.

Betaling
U betaalt de kosten aan CSI Personenalarmering. Dit gebeurt maandelijks 
per auto matische incasso. Wilt u een factuur ontvangen? Dat kan per mail 
(gratis) of per post (E 2,50 per factuur). Bent u verzekerd bij Achmea?  
Dan betaalt u het ene deel van de maandelijkse kosten aan  
CSI Personenalarmering en het andere deel aan Eurocross Assistance.



12
21

Heeft u vragen?
Bel of mail met onze afdeling  
persoonsalarmering: 
T 010 33 28 080 
E persoonsalarmering@laurens.nl

Hoe vraagt u  
persoonsalarmering aan?

Via het ‘Aanvraagformulier persoonsalarmering’ meldt  
u zich aan voor persoonsalarmering van Laurens.  
U kunt dit formulier opvragen bij Laurens of downloaden  
op www.laurens.nl/veilig-zelfstandig-wonen. 

Zodra uw aanvraag binnen is, laat CSI Personenalarmering  
u per brief of telefonisch weten wanneer u het slimme  
slot en de apparatuur voor de persoonsalarmering krijgt.  
CSI Personenalarmering is de leverancier en beheerder van  
de slimme sloten en apparatuur.

Persoonsalarmering is een samenwerking van  
CSI Personenalarmering, Eurocross Assistance,  
Eurocom en Laurens Thuiszorg.

Meer weten?  
Scan de QR-code  

voor meer informatie!


