Surplus

Aanmeldformulier
Wat is cAlarm personenalarmering?

€25,50 per maand

Veiligheid is een van de belangrijkste voorwaarden om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Met cAlarm
kunt u met één druk op de knop alarm slaan. Zo kan er bij een noodsituatie onmiddelijk passende hulp komen.
Wist u dat u mogelijk recht heeft op een vergoeding van uw zorgverzekeraar? Bij een medische indicatie en bij
sommige aanvullende verzekeringen heeft u hier recht op. Dit scheelt aanzienlijk in de maandelijkse kosten.
FocusCura heeft afspraken met alle zorgverzekeraars in Nederland. Kijk voor meer informatie op
www.focuscura.com/nl/vergoedingen

Uw gegevens
Uw order wordt alleen verwerkt als alle onderstaande gegevens zijn ingevuld.
Aanhef

Meneer

Mevrouw

Geen aanhef

Voorletter(s)
Voornaam
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Geboortedatum

–

–

BSN nummer

Dit nummer vindt u op uw legitimatiebewijs

Telefoonnummer
E-mailadres
Straat
Huisnummer

Toevoeging

Postcode

Woonplaats

Uw contactpersoon
Wij vragen u een contactpersoon aan te wijzen.
Aanhef
Voorletter(s)
Tussenvoegsel(s)

Meneer

Mevrouw

Geen aanhef

Voornaam
Achternaam

Telefoonnummer
E-mailadres
Relatie tot aanvrager
Graag laat ik al het contact via mijn contactpersoon verlopen.

Kies uw type alarmopvolging
Sociale alarmopvolging

Geen extra kosten per maand

In geval van nood wordt er hulp ingeschakeld van mensen uit uw sociale netwerk. U geeft drie
contactpersonen aan ons door die binnen 20 minuten bij u kunnen zijn. Ook moeten zij toegang hebben
tot uw woning. Hiervoor kunt u eventueel cKey gebruiken. Zie de sectie woningtoegang voor meer info.
Let op: een huisarts of zorgorganisatie kan geen contactpersoon zijn.
Contactpersoon 1
Aanhef

Meneer

Voorletter(s)

Mevrouw

Geen aanhef

Voornaam

Tussenvoegsel(s)

Achternaam

Telefoonnummer
Contactpersoon 2
Aanhef

Meneer

Voorletter(s)

Mevrouw

Geen aanhef

Voornaam

Tussenvoegsel(s)

Achternaam

Telefoonnummer
Contactpersoon 3
Aanhef
Voorletter(s)
Tussenvoegsel(s)
Telefoonnummer

Meneer

Mevrouw
Voornaam
Achternaam

Geen aanhef

Alarmtype
Maak hier uw keuze voor uw alarmtype

Halszender

Gratis

Polszender

-Het is gemakkelijk om de
zender af of om te doen.

Gratis

-De zender zit vast op één plek
en is daarom gemakkelijk te
vinden en verschuift niet.

-Spatdicht, dus ook te
gebruiken in de douche

-Spatdicht, dus ook te
gebruiken in de douche

Sieraad

+€2 pm

Een fraai vormgegeven
halszender in de vorm van een
ketting met hanger. U kunt het
sieraad afnemen voor een
meerprijs van €2,- per maand.

Medische gegevens
Deze gegevens delen wij met de zorgcentrale. Zij hebben deze nodig voor een goede en snelle alarmopvolging,
zodat de juiste hulp kan worden gegeven. U heeft altijd het recht persoonsgegevens te laten verwijderen. Bekijk
hiervoor ook onze Privacyverklaring op www.focuscura.com/nl/privacyverklaring
Geef hieronder aan hoe goed u kunt:
Horen

Slecht

Goed

Lopen

Slecht

Goed

Zien

Slecht

Goed

Praten

Slecht

Goed

Kruis de medische aandoeningen aan die voor u gelden:
COPD

Dementie

CVA / TIA

Hartklachten

Diabetes

Vul hier de gegevens van uw huisarts in:
Naam huisarts
Telefoonnummer

Installatie cAlarm
Standaardinstallatie

€ 89,10 eenmalig

In verband met de officiële veiligheidsvoorschriften is montage door een professionele installateur verplicht.

Spoedinstallatie

€ 153,70 eenmalig

Een spoedinstallatie is alleen mogelijk wanneer u vooraf contact met ons opneemt via
030 – 8700 171 en het aanvraagformulier helemaal invult. Wij doen er daarna alles aan om uiterlijk
de volgende werkdag bij u te installeren. Voor een spoedinstallatie betaalt u eenmalig € 64,60 naast
de kosten voor een standaardinstallatie.

Extra veiligheidsopties
Extra hals- of polszender

+ € 5,35 per maand

Wil uw partner ook personenalarmering? Dan heeft u alleen een extra hals- of polszender nodig.
Wij nemen telefonisch contact met u op voor medische gegevens van uw partner.
Aanhef

Meneer

Voorletter(s)

Mevrouw

Geen aanhef

Voornaam

Tussenvoegsel(s)

Achternaam
–

Geboortedatum

–

Rookmelder

+ € 5,35 per maand

Deze slimme rookmelder geeft bij rook naast een geluidssignaal
ook een signaal naar een hulpverlener op de zorgcentrale.

Trekkoord met extra alarmknop

+ € 8,45 per maand

Wanneer u aan dit koord trekt, gaat er direct een signaal naar een hulpverlener
op de zorgcentrale. Laat deze extra alarmknop bijvoorbeeld installeren in de
slaapkamer, badkamer of het toilet.

Goedemorgen sms-service

+ € 8,15 per maand

Dagelijks automatisch sms-bericht op basis van bewegingssensor naar uw mantelzorger
om te laten weten dat u aan de dag bent begonnen.
Aanhef

Meneer

Voorletter(s)

Het Sieraad

Geen aanhef

Voornaam

Tussenvoegsel(s)
Telefoonnummer

Mevrouw

Achternaam

0

6

–

+ € 2,00 per maand

Maak naast de door u gekozen hals-of polszender ook gebruik van het Sieraad als extra
halszender. Het Sieraad heeft een luxe uitstraling en biedt u extra veiligheid en elegantie.

Kies uw type woningtoegang
Hoe zorgt u voor woningtoegang voor uw zorgverleners?
Bij professionele alarmopvolging is dit verplicht. Wanneer er geen toegangsoplossing
bij installatie aanwezig is, dan kunnen wij cAlarm niet installeren.

cKey Pin

€ 5,20 per maand

Veilige en voordelige sleutelkluis met Europees keurmerk Sold Secure.
De toegangscode deelt u zelf met mensen en organisaties uit uw omgeving.

cKey Pin Plus
Veilige sleutelkluis met het Nederlandse keurmerk SKG.
De toegangscode deelt u zelf met mensen en organisaties uit uw omgeving.

€ 7,95 per maand

Installatie cKey

+ € 64,60 eenmalig

Een installateur monteert de sleutelkluis volgens de veiligheidsvoorschriften en geeft uitleg
over het gebruik ervan. Ook helpt hij met het kiezen van een code en stelt deze voor u in.
Bij gelijktijdige installatie van cAlarm en cKey ontvangt u € 26,05 korting op het totale
installatiebedrag. U betaald eenmalig €127,65 voor de installatie voor cAlarm en cKey.
Bij beëindiging van de dienst wordt de apparatuur van cKey opgehaald op locatie. U betaalt
hier eenmalig voorrijkosten van € 39,20 voor. Dit is inclusief demontage. De muurgaten die
voor cKey zijn gemaakt, zal de monteur opvullen.

Woont u in een appartement of (zorg)complex?
Waar moeten we de sleutelkluis installeren?
Bij de voordeur (kan alleen indien de centrale ingang al toegankelijk is voor de zorg)
Bij de centrale ingang
Wanneer de sleutelkluis bij de centrale ingang wordt geplaatst, moet u daarvoor
toestemming hebben van de beheerder van het gebouw.
Ja ik heb toestemming gekregen van de beheerder voor het plaatsen van een sleutelkluis
bij de centrale ingang.
Naam wooncomplex
Woonbeheerder
Telefoonnummer

Betalen
Voor het verwerken van uw personenalarmering werken wij met een automatische incasso.
Het is ook mogelijk om handmatig te betalen met een factuur.

Automatische incasso

Geen extra kosten

Voorletter(s)

Voornaam

Tussenvoegsel(s)

Achternaam

IBAN-nummer

Geen extra kosten

Zelf overmaken

U ontvangt elke maand een factuur per e-mail van FocusCura die u handmatig overmaakt.

+ € 1,99 per factuur

Ik wil de factuur graag per post ontvangen

Akkoordverklaring
Door ondertekening van dit formulier geef ik toestemming aan FocusCura om de eenmalige kosten
en maandelijks het abonnementsgeld van mijn rekening af te schrijven of te factureren.
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en de product voorwaarden van cAlarm. Deze vind ik op:
• www.focuscura.com/nl/algemene-voorwaarden-consumenten
• www.focuscura.com/nl/voorwaarden-calarm

Indien u heeft gekozen voor professionele alarmopvolging:
k ga door ondertekenen van dit formulier akkoord met de voorwaarden van de zorgorganisatie die is ingevuld. Ik
geef toestemming om mijn gegevens aan de betreffende zorgorganisatie door te geven
Indien u heeft gekozen voor cKey:
Ik ga akkoord met de productvoorwaarden van cKey. Deze vind ik op:
• www.focuscura.com/nl/productvoorwaarden-ckey
Ik bevestig dat mijn gegevens correct zijn ingevuld en informeer FocusCura zo spoedig mogelijk
bij wijzigingen van mijn gegevens.

–

Datum

–

Handtekening

Dit formulier en de hier genoemde prijzen zijn geldig tot 1 januari 2023.

Stuur dit formulier gratis naar:

Of stuur dit formulier per e-mail naar:

FocusCura
Antwoordnummer 5502
3700 VB Zeist

aanvraag@focuscura.nl

