
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Informatiefolder 

 

personenalarmering 
 
 

Personenalarmering van Thuiszorg IZT-Limburg  
 
Personenalarmering geeft een veilig gevoel thuis en onderweg. Het is uw persoonlijke hulp in 
geval van nood. Dit kan zijn na bijvoorbeeld een val, bij gezondheidsklachten of als u gewoon 
een onveilig gevoel heeft. Als u iets overkomt en er niemand in de buurt is die kan helpen dan 
kunt u met de personenalarmering eenvoudig direct op afstand hulp inschakelen. Veiligheid 
en vrijheid gaan op deze manier hand in hand. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 

 
 

 

 

 

  

Hoe werkt het? 
  
De personenalarmering is een 

alarmeringsapparaat dat u om uw hals 

draagt of door middel van de 

sleutelhanger aan bijvoorbeeld uw 

broek bevestigt. 

    

In geval van nood kunt u met één druk 

op de SOS knop in contact komen met 

een van uw contactpersonen (familie 

of mantelzorgers).   

 

Er ontstaat dan een spreek-luister 

verbinding. Vervolgens kunnen zij de 

juiste hulp bieden of voor u 

inschakelen. Het alarmeringsapparaat 

werkt overal, hierdoor kunt u niet 

alleen in en om uw huis alarm slaan 

maar ook als u onderweg bent!  

 
 

Wat ontvangt u: 
 

• het alarmeringsapparaat 

• het oplaadstation 

• de adapter 

• het reserve oplaadsnoer 

• het halskoordje 

• de sleutelhanger 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Voor de contactpersonen: 
 

Middels een speciaal ontwikkeld 
webportaal kunt u de gegevens van de 
personenalarmering inzien. De 
volgende zaken kunt u bekijken:  

• U kunt zien of de instellingen in 

orde zijn. 

• U kunt zien of er een 

alarmoproep is geweest en wie 

er heeft opgenomen. 

• Via de interactieve kaart kunt u 

zien waar de persoon zich 

bevindt. 

• Er bestaat de mogelijkheid om  

een ‘dwaaldetectie’ in te 

stellen. Wij kunnen voor u een 

veilige zone instellen, waarna 

de contactpersonen 

automatisch worden gebeld als 

de persoon zich buiten de 

veilige zone begeeft. 

Er kunnen (tegen meerkosten) 
welzijns- en medicatiemeldingen 
toegevoegd worden. Voor meer 
informatie hierover, kunt u contact 
opnemen met ons kantoor.  
 

 
 

Heeft u nog vragen? 
    
Bel vrijblijvend voor meer informatie 
naar ons kantoor. We zijn bereikbaar 
van maandag t/m vrijdag van 08:30 
uur tot 17:00 uur. 
 
 
 

Wilt u een abonnement afsluiten? 

 

Download via onze website de 

overeenkomst personenalarmering, 

vul deze in en mail of stuur deze per 

post naar Thuiszorg IZT-Limburg. 

Wanneer wij het formulier ontvangen 

hebben, nemen wij contact met u op. 

Wij kunnen u natuurlijk het formulier 

ook per post laten toekomen. 

 

Opzegtermijn 

 

U gaat een overeenkomst aan voor de 

duur van zes maanden, hierna is het 

abonnement maandelijks opzegbaar. 

Bij verhuizing naar een 

verpleeghuis/verzorgingstehuis of bij 

overlijden kan het abonnement op 

ieder moment kosteloos worden 

ontbonden.  

 

 

 
 Kosten personenalarmering 

  
• Abonnementskosten: € 19,95 

per maand 

• Installatiekosten: € 29,95 

(eenmalig) 

• Administratiekosten: € 19,95 

(eenmalig) 

 

Bent u al klant bij Thuiszorg IZT-
Limburg? Dan zijn de 
administratiekosten volledig voor 
onze rekening! Alle kosten worden via 
automatische incasso afgeschreven.   
  
 
 

Contactgegevens 

 

Thuiszorg IZT-Limburg 
 

Pastoor Tissenstraat 2 

6181 HV Elsloo 
 

Tel: 046-4280827 
E-mail: support@izt-limburg.nl 

 

Website 

 

www.izt-limburg.nl 
 


