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‘Prettig gevoel dat je snel bij
mij kunt zijn’
Lekker thuis in uw eigen huis, maar met de zekerheid van hulp
dichtbij. Dat kan met personenalarmering van Aafje. Een prettig
gevoel voor u, maar ook voor de mensen om u heen.

Om exact te weten wat personenalarmering voor u gaat kosten, kunt u contact
opnemen met de Aafje klantenservice op
nummer 088 8 233 233.

Hulp binnen handbereik

Meer informatie

Als u kiest voor personenalarmering kan Aafje een alarmtoestel bij u thuis
laten plaatsen. U draagt zelf een halshanger of clip. Als u acuut hulp nodig
heeft, bent u met één druk op de knop in contact met een medewerker van de
alarmcentrale. De hulpverlener die u op dat moment nodig heeft, komt dan
zo snel mogelijk naar u toe.
Wij brengen bij uw woning een speciaal sleutelkluisje aan, zodat onze medewerker na een alarmoproep altijd toegang tot uw woning heeft. Bij plaatsing
van het sleutelkluisje vragen wij u om één huissleutel, deze zal veilig opgeborgen worden in het sleutelkluisje. Ook van eventuele centrale toegangsdeuren hebben wij één sleutel nodig.
De sleutelkluisjes zijn alleen toegankelijk voor de zorgverlener
van Aafje. Deze sleutelkluisjes zijn gemaakt van extra gehard
staal en zijn hierdoor uiterst veilig en bestendig tegen
vandalisme. Daarnaast is het systeem voorzien van het
Politiekeurmerk ‘Veilig Wonen’.

Kosten en vergoeding
U betaalt eenmalig aansluitkosten voor het alarmtoestel, de halshanger en
het sleutelkastje. Verder betaalt u een maandelijkse bijdrage, Allemaal Aafje
leden ontvangen hierop een korting. Informeer altijd even bij uw zorgverzekeraar, want mogelijk komt u in aanmerking voor een gedeeltelijke vergoeding.

Wilt u meer weten over de personenalarmering van Aafje? Belt u dan met de Aafje
klantenservice of stuur onderstaande bon
in. Een medewerker van Aafje neemt dan
zo snel mogelijk contact met u op.

Meer weten over
personenalarmering van Aafje?
Ja, ik ben geïnteresseerd in personenalarmering en wil graag meer informatie.
Vul de bon volledig in en stuur deze op.
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