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Vaste personenalarmering 

Alarmering met een vaste telefoonlijn of internetverbinding:  

Het apparaat wordt aangesloten op uw vaste telefoonaansluiting of aan uw modem. Dit 

alarmapparaat wordt geleverd met een spatwaterdichte pols- of halszender waarmee u 

overal in huis kunt alarmeren. Dit apparaat kan niet gebruikt worden wanneer uw modem in 

de meterkast is geplaatst. Zie in dat geval “Vaste personenalarmering met SIM” 

Abonnement vaste telefoonlijn/internetverbinding 

Omschrijving Maandelijkse 

kosten (zonder 

machtiging) 

Eenmalige 

aansluitkosten 

Bent u verzekerd bij een 

gecontracteerde 

zorgverzekeraar?
1)

 

Thuis Basis 

U geeft aan ons 3 contactpersonen door. Een 

van uw contactpersonen komt langs als u na 

alarmering hulp nodig heeft. 

€ 20,35 € 80,-*  
Met machtiging van uw 

verzekeraar betaalt u 

maandelijks € 7,35. 

* Monteur sluit het alarmapparaat voor u aan op de vaste telefoonlijn of aan de modem. 

Thuis Plus 

Een professionele hulpverlener komt in geval 

van nood bij u thuis. 

€ 38,50 € 99,50 *  
Met machtiging van uw 

verzekeraar betaalt u 

maandelijks € 25,50. 

* Monteur komt alarmapparaat plaatsen en neemt, afhankelijk van uw woonplaats, sleutels in of monteert een kluis. 

Vaste personenalarmering met SIM 

Alarmering zonder vaste telefoonlijn of met internetverbinding waarbij het modem in de  

meterkast is geplaatst. De SIM-variant is voor klanten die alarm willen maken vanuit hun 

huis. Het apparaat werkt met een SIM-kaart. Dit alarmapparaat wordt geleverd  

met een spatwaterdichte pols- of halszender waarmee u overal in huis kunt alarmeren. 

Abonnement zonder vaste telefoonlijn/internetverbinding 

Omschrijving Maandelijkse 

kosten (zonder 

machtiging) 

Eenmalige 

aansluitkosten 

Bent u verzekerd bij een 

gecontracteerde 

zorgverzekeraar?
 1)

 

Thuis Basis SIM 

U geeft aan ons 3 contactpersonen door. Een 

van uw contactpersonen komt langs als u na 

alarmering hulp nodig heeft. 

€ 27,95 € 80,-*  
Met machtiging van uw 

verzekeraar betaalt u 

maandelijks € 14,95. 

* Monteur sluit het alarmapparaat voor u aan. 

Thuis Plus SIM 

Een professionele hulpverlener komt in geval 

van nood bij u thuis. 

€ 46,10 € 99,50*  
Met machtiging van uw 

verzekeraar betaalt u 

maandelijks € 33,10. 

*Monteur komt alarmapparaat plaatsen en neemt, afhankelijk van uw woonplaats, sleutels in of monteert een kluis. 
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Mobiele personenalarmering 

De mobiele alarmering is voor mensen die ook buiten hun huis gebruik willen maken van het 

alarmapparaat. Dit alarmapparaat dient elke nacht opgeladen te worden voor een juiste 

werking. Er is geen vaste telefoonaansluiting nodig in de woning. De microfoon voor een 

spreek-luisterverbinding is geïntegreerd in de zender. De zender kan alleen om de hals 

gedragen worden en is niet spatwaterdicht. 

Abonnement onderweg 

Omschrijving Maandelijkse 

kosten (zonder 

machtiging) 

Eenmalige 

aansluitkosten 

Bent u verzekerd bij een 

gecontracteerde 

zorgverzekeraar?
 1)

 

Onderweg Basis 

U geeft aan ons 3 contactpersonen door. Een 

van uw contactpersonen komt langs als u na 

alarmering hulp nodig heeft. 

€ 27,35 € 20,- 
Met machtiging van uw 

verzekeraar betaalt u 

Maandelijks € 14,35. 

Onderweg Plus 

Een professionele hulpverlener komt in geval 

van nood bij u thuis. 

€ 45,50 € 99,50 
Met machtiging van uw 

verzekeraar betaalt u 

maandelijks € 32,50. 

Extra opties 

Tweede hals- of polszender (partnerabonnement) 

Omschrijving Maandelijkse 

kosten 

Eenmalige 

aansluitkosten 

 

Een extra draadloze pols- of halszender voor 

een huisgenoot die gelijktijdig kan worden 

gebruikt op hetzelfde alarmapparaat (kan 

alleen voor de vaste personenalarmering). 

Let op! Voor een aanvraag tweede zender bij 

een eerder geplaatst alarmapparaat, komt 

een monteur langs en worden voorrijkosten en 

uurloon in rekening gebracht. 

€ 6,85 € 0,- 

 

 

 

€ 80,-  

 

Zorgkluis (alleen in Hoekse Waard en Regio Utrecht) 

Zorgkluis. € 13,- € 50,- 
Niet in alle woonplaatsen 

mogelijk. 

Digitale woningtoegang zonder 

alarmapparaat.  

(Zéér beperkt mogelijk in het werkgebied). 

€ 18,25 € 50,- 

Vraag na of deze kluis 

voor uw woonplaats 

mogelijk is. 

Spoedplaatsing op werkdagen binnen 36 uur 

Omschrijving Maandelijkse 

kosten 

Eenmalige 

aansluitkosten  

Spoedinstallatie.  
€ 55,-   
Deze kosten komen boven op de eenmalige 
aansluitkosten van € 50,- € 80,- of € 99,50 . 

1)
 Careyn heeft in 2021 een contract met de volgende zorgverzekeraars: 

- A.S.R. - CZ - Ditzo  - In Twente  - Stad Holland       - Nationale Nederlanden 

- Anderzorg - DSW - OHRA  - De Amersfoortse - Menzis 


