
Personenalarmering
Een veilig gevoel

Contact met Langer Thuis Nijmegen
Heeft u nog vragen of wilt u personenalarmering aanvragen? 

Neem dan contact op met Langer Thuis Nijmegen.

www.langerthuisnijmegen.nl

Telefoon: 088 - 00 171 21
(op werkdagen van 9.00 - 12.30 uur)

langerthuisnijmegen@sterker.nl

Langer Thuis Nijmegen is onderdeel van
Sterker sociaal werk

februari 2022



2. Professionele 
    alarmopvolging 
Alarmopvang door de meld-
kamer en alarmopvolging door 
verpleeg- kundigen van ZZG 
zorggroep.  
Indien nodig neemt de centralist 
contact op met de zorgcentrale 
van ZZG zorggroep.  
Een verpleegkundige is binnen 
45 minuten bij u om zorg te  
verlenen. Als de centralist het 
nodig acht wordt ook direct de 
hulp van ambulance en/of  
politie ingeschakeld.

Sleutelkluis
Bij deze abonnementsvorm laat 
u een sleutelkluis door Focus-
Cura plaatsen. Het betreft een 
Clavisio kluis, waarmee de  
me dewerker van ZZG zorg-
groep naaar binnen kan als u 
alarm heeft geslagen.

Voorwaarden 
• U laat een sleutelkluis 

plaatsen. U moet hiervoor 
toestemming vragen aan de 
eigenaar van de woning. 

• Er moet een reservesleutel 
aanwezig zijn om in de kluis 
te plaatsen.

Kosten
• De maandelijkse kosten 

voor Sociale alarmopvol-
ging zijn € 25,50 

• De maandelijkse kosten  
voor Professionele 
alarmopvolging zijn  
€ 43,83 per maand (dit is 
inclusief de huur van de 
sleutelkluis).

• U betaalt voor Sociale 
alarmopvolging eenmalig 
aansluitkosten à € 89,10 
(of € 29,95 in geval van 
zelfinstallatie). 

• Bij Professionele alarm- 
opvolging moet er naast 
het alarmapparaat ook 
een sleutelkluis geplaatst 
worden en betaalt u  
€ 127,65.

• In geval van een spoed-
plaatsing betaalt u € 64,60 
toeslag.

• Bij het beïndigen van de  
sociale alarmopvolging 
kunt u het apparaat gratis 
terugsturen in de retour-
doos.

• Demontage en ophalen bij 
beëindiging van de per-
sonenalarmering inclusief 
kluis kost € 39,20. 

Tegemoetkoming in de 
kosten
Personenalarmering wordt 
soms vergoed door uw eigen 
zorgverzekering. Informeer bij 
uw zorgverzekeraar naar de  
mogelijkheden.  
Heeft u een laag inkomen, dan 
kunt u een tegemoetkoming 
in de kosten aanvragen via 
de Bijzondere bijstand bij de 
gemeente Nijmegen.

Voor 65-plussers geldt (in 
2022):
• maximum netto inkomen  

per maand (exclusief 
vakantiegeld) van € 1.422,- 
(alleenstaan den) of  
€ 1.920,- (gehuwden of 
geregistreerd partners) 

• maximum vermogen van  
€ 6.505,- (alleenstaanden) 
of € 13.010,- (gehuwden of  
geregistreerd partners). 

Denkt u voor bijzondere bij-
stand in aanmerking te komen 
en lukt het u niet om zelf het 
formulier in te vullen?  
Sterker sociaal werk helpt u 
graag met het doen van een 
aanvraag.

Met Personenalarmering 
kunt u meteen hulp inroepen 
als u thuis iets overkomt. 
U huurt de apparatuur van  
FocusCura waarmee u wordt 
aangesloten op een 
meldkamer.

U kunt kiezen uit twee  
abonnementsvormen: 

1. Sociale 
   alarmopvolging 
Alarmopvang door de meld- 
kamer met alarmop volging 
door familie, vrienden of buren.
Indien nodig neemt de centra-
list contact op met uw contact-
personen. Als de centralist het 
nodig acht, wordt ook direct 
de hulp van ambulance en/of 
politie ingeschakeld.

Voorwaarden 
• U heeft ten minste drie  

contactpersonen die altijd 
hun telefoon kunnen  
beantwoorden en in de 
regel binnen 45 minuten bij 
u kunnen zijn. 

• De contactpersonen  
hebben een sleutel van uw 
huis.


