”

Als er iets is,
dan komt er
iemand

Alarmering: een veilig gevoel
U redt zich prima thuis en wilt nog van alles blijven doen. Houden zo,
zeggen we bij Samen. Wij zien u het liefst zelfstandig en vitaal. En we
willen u hierbij graag ondersteunen.
Maar u wordt wel een dagje ouder. Stel dat u
een keer valt... dan is het belangrijk
dat u hulp kunt inschakelen.
Wat is persoonsalarmering
Als u kiest voor persoonsalarmering
dan krijgt u een klein apparaatje
dat u als een medaille om kunt
hangen. Mocht u ooit onverwacht in
een situatie terechtkomen waarin u
hulp nodig hebt, dan is deze letterlijk
binnen handbereik.
Als u op de knop van uw halsalarm drukt,
komt er een spreekluisterverbinding tot stand
met een medewerker van Samen. Of met uw eigen
familielid, net wat u wilt. Als het nodig is komen we
naar u toe.
Dat voelt goed
De wetenschap dat u altijd iemand kunt
oproepen, stelt u in staat om te blijven doen
wat u wilt. U staat immers in verbinding
met iemand die u graag wil komen helpen,
mocht dat ooit nodig zijn.

Altijd hulp binnen handbereik
Kosten en indicatie
De kosten van persoonsalarmering
(zonder thuiszorg) zijn €19,95 per
maand. Mocht u in de toekomst zorg
nodig hebben, dan helpen we u een
indicatie aan te vragen. Voor thuiszorg geldt een eigen bijdrage, via het
CAK (Centraal Administratie Kantoor).
Heeft u thuiszorg van Samen?
Dan krijgt u korting en betaalt u voor
de persoonsalarmering slechts €12,95
per maand.
Internetverbinding
De spreekluisterverbinding loopt via de internetaansluiting. Twijfelt u of u de juiste verbinding
heeft? Wij kunnen u hierin adviseren of helpen
met een tijdelijke internetverbinding.

”

Ik heb het nog
nooit gebruikt,
maar ben blij dat
ik het heb

Wilt u ook zeker zijn van het vangnet
van Samen?
We willen u graag helpen.
Neem gerust contact op met onze
klantenservice.
Ons telefoonnummer is 0224 21 11 36.

Bij u in de buurt
Woont u in de gemeenten Schagen of Hollands Kroon?
Wij ook! We kennen de regio door en door en voelen ons hier thuis.
Als u ons oproept krijgt u een van onze thuiszorgmedewerkers aan de lijn.
In kleine lokale teams helpen zij mensen zoals u hun zelfstandigheid te
behouden.
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