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Bijna gevallen? 

Ons alarm geeft u en uw naasten gemoedsrust! 

 

 
RSVO-alarmering BV  info@rsvo-alarmering.nl www.rsvo-alarmering.nl 

Zeverijnstraat 24a  1216 GK Hilversum  T 035- 623 9900  
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Eén druk op de knop en u krijgt hulp 

Direct hulp nodig? Eén druk op uw 

alarmknop en: 

* de medewerker van de 

alarmcentrale ziet meteen wie u bent 

en waar u woont  

* er komt een spreek/ 

luisterverbinding tot stand zodat u 

kunt vertellen wat er aan de hand is. 

Ook kunt u zeggen of u hulp nodig 

heeft van uw eigen contactpersonen,  

uw huisarts, ambulance, brandweer 

of politie 

* ook als u niets zegt schakelt de medewerker van de alarmcentrale hulp in! 

Alarmcentrale 24/7 bereikbaar 

De door ons gecontracteerde alarmcentrale staat 24 uur per dag 7 dagen per week voor u 

klaar. Eén druk op de knop is genoeg om hulp in te schakelen!  

Wanneer drukt u op uw alarmknop? 

Er zijn allerlei situaties waarin u snel hulp via de alarmcentrale kunt inschakelen. Denk aan: 

* u bent gevallen 

* u voelt zich niet lekker 

* er staan onbekende mensen voor de deur 

Via de telefoon hulp inroepen duurt vaak langer of de telefoon is niet binnen handbereik. 

Met de alarmknop bent u verzekerd van snelle hulp, want u krijgt altijd direct contact met 

een medewerker van de alarmcentrale! 

Betrouwbaar 

Onze alarmsystemen controleren zichzelf op goede werking en informeren ons automatisch  

bij afwijkingen. Zo kunt u met een gerust hart blijven wonen in uw vertrouwde omgeving. 

Onze monteur kan uw alarmapparaat installeren en geeft u graag uitleg over de werking. 

Samen met hem maakt u een proefalarm, zodat u meteen zelf ervaart hoe het werkt als u 

de alarmknop indrukt. Natuurlijk kunt u het alarm ook zelf installeren met onze stap-voor-

stap uitleg.  

Soorten alarmering 

Basisalarm 

Het Basisalarm is ideaal als u veel 

thuis bent en er geen omkijken naar 

wilt hebben! De alarmknop kunt u 

dragen om uw hals of om uw pols en 

is geschikt om mee te douchen. Uw 

alarmknop weegt maar 15 gram en u 

kunt ermee alarmeren tot ongeveer 50 meter vanaf het basisstation in de woonkamer.  U 

huurt dit alarm al voor € 19,51 per maand. Voor € 8,50 meer per maand wordt het alarm 

voorzien van een sim zodat u geen telefoonlijn of modem nodig hebt in uw woonkamer.  
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Basisalarm Extra 

Het Basisalarm Extra is gelijk aan het Basisalarm met een paar 

extra’s: er kunnen welzijnsmeldingen worden ingesteld. U drukt 

dan 1 of 2x per dag op de gele knop op uw alarm om te laten 

weten dat het goed met u gaat. Als u niet op tijd op de knop drukt 

neemt het alarm (na een waarschuwing) contact op met de 

alarmcentrale voor hulp. Ons Basisalarm Extra kost € 24,50 per 

maand. Dit alarm kunt u uitbreiden met sensoren en deur-

contacten in uw woning. Als deze een tijdlang geen beweging of een deuropening hebben 

geconstateerd neemt uw alarm zelf contact op met de alarmcentrale voor hulp. Dit kan u 

helpen als u zelf misschien vergeet om op uw alarmknop te drukken bij nood. Sensoren en 

deurcontacten huurt u voor € 7,50 per stuk per maand. Sensor: 

Deurcontact:  

 
Alarmknop met valdetectie 

Als u niet altijd zelf op uw alarmknop kunt drukken kunt u kiezen voor een 

alarmknop met valdetectie. Als uw alarmknop een val detecteert neemt uw 

alarm zelf contact op met de alarmcentrale voor hulp. Dit is afhankelijk van 

de snelheid en impact van de val op de pols waar u de zender draagt. Deze 

alarmknop met valdetectie kost € 9,95 per maand meer dan de standaard 

alarmknop en wordt gecombineerd met het Basisalarm of het Basisalarm 

Extra. 

Uit & thuisalarm 

Als u nog vaak alleen op pad gaat is het Uit & thuisalarm heel 

geschikt voor u. Dit alarm werkt niet alleen thuis, maar overal in 

Nederland. U draagt dit alarm om uw hals. De 

spreek/luisterverbinding met de alarmcentrale zit in de alarmknop. 

Zo heeft u deze dus altijd paraat. Als u alarm maakt ziet de 

alarmcentralist direct waar u bent. Als u buiten bent aan de hand van 

GPS en als u thuis bent door de bluetooth thuisherkenning van uw oplaadstation. Omdat 

een thuiszorg u alleen thuis komt helpen bij nood heeft u eigen hulpverleners nodig voor als 

u buitenshuis alarmeert. Voor € 24,50 per maand heeft u ons Uit & thuisalarm. 

App voor de familie 

Het Uit & thuisalarm wordt geleverd inclusief app voor de familie. Als u uw alarm vergeet op 

te laden ontvangt de familie hiervan bericht. Ook kunnen zij de locaties zien waar uw alarm 

zich bevond. Actuele locatiedata stuurt uw alarm alleen op het moment dat u alarmeert. 
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Wie komen u helpen?  

U kiest vooraf wie uw hulpverleners zijn bij nood: een 

verpleegkundige van de thuiszorg, uw buren, familie of 

kennissen. U kunt drie personen opgeven zodat er altijd 

iemand bereikbaar is om u te helpen.  

Bespreek vooraf met deze personen dat zij: 

* altijd telefonisch bereikbaar zijn  

* naar u toe willen en kunnen gaan na inschakeling door 

de alarmcentralist 

* (best) snel zij bij u kunnen zijn na inschakeling 

Hulp van de thuiszorg 

De thuiszorg rekent kosten voor alarmopvolging in de vorm van een abonnement, in de 

vorm van kosten bij gegeven hulp of in een combinatie daarvan. In de Gooi- en Vechtstreek, 

het Eemland werken wij samen met Amaris en Vivium. Thuiszorgorganisaties kunnen 

verlangen dat u al in zorg bent of geen zorg ontvangt van een andere thuiszorg. Wij 

informeren u hierover als u weet welk alarm u wilt en welke thuiszorg u kiest voor alarm-

opvolging. 

Toegang tot uw woning 

Ook als u zelf de deur niet kunt openen moeten uw hulpverleners bij u naar binnen kunnen. 

Aan uw eigen hulpverleners geeft u een sleutel. Als u kiest voor de thuiszorg regelt u met hen 

de toegang tot uw woning. Dat kan met een sleutelkluisje of door uw sleutels af te geven. In 

combinatie met thuiszorg Amaris leveren wij ander soort toegang: de veilige 

toegangsoplossing van Phoniro. Hiermee kan de thuiszorgmedewerker snel en veilig uw 

woning betreden als dat nodig is. U huurt deze digitale toegangsoplossing van ons. Dit 

betekent dat u nergens aan vastzit en deze tegelijk met het alarm kunt opzeggen. 

Phoniro: digitaal slot op uw voordeur 

De veilige toegangsoplossing van Phoniro is er in twee versies: een 

slotversie en een kluisversie. Het digitale slot bestaat uit vier 

onderdelen: 

* de motorcilinder die aan de binnenkant van uw voordeur wordt 

gemonteerd (zie foto)  

* de SKG*** sleutelcilinder met minimaal drie gecertificeerde sleutels 

* een applicatie (app) op de telefoon van de wijkverpleegkundige  

* de speciale beveiligde software op onze computer.  

Aan de buitenzijde van uw deur is niets te zien van het Phoniro slot 

zodat niemand ziet dat u gebruik maakt van alarmering (of thuiszorg)! 

Zelf opent u uw deur met de bijgeleverde sleutel. Als u meer sleutels 

wilt kunt u deze zelf bestellen. Als u opzegt plaatsen wij uw oorspronkelijke slot weer voor u 

terug. Bij Amaris betaalt u mogelijk administratiekosten en een abonnement voor de 

alarmzorg maar geen maandelijkse kosten voor de Phoniro toegangsoplossing. 
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Phoniro: digitale kluis 

Soms is uw voordeur niet geschikt om het digitale slot op te 

monteren. Dan is er het veilige alternatief van een digitale 

kluis.  

* Uw bestaande huissleutel gaat in de minimaal SKG** 

goedgekeurde kluis.  

* De kluis wordt met een beugel op uw voordeur bevestigd 

zodat deze niet wordt beschadigd. 

*  Als uw voordeur hiervoor niet geschikt is verankeren wij 

de kluis in de muur.  

Woont u in een appartementencomplex met een centrale 

toegang? Dan zorgen wij ervoor dat de wijkverpleegkundige 

daar ook naar binnen kan. 

 

Hoe werkt de veilige toegangsoplossing? 

Als de thuiszorgmedewerker naar binnen moet zal deze: 

* de app op de telefoon openen en uw slot of kluis zoeken.  

* via de app toestemming vragen aan het slot/ de kluis om deze 

te openen. 

Het slot/de kluis controleert of de medewerker en de telefoon 

gemachtigd zijn om uw woning te betreden. Bij akkoord stuurt 

het slot/de kluis een signaal terug aan de app en opent het 

slot/de kluis.  

Inzicht voor u 

Via onze computer stellen wij vooraf precies in welke thuiszorgmedewerkers uw deur mogen 

openen. Zo kan het ook heel eenvoudig worden aangepast als een medewerker of telefoon 

niet langer toegang tot uw woning mag hebben. Bijvoorbeeld omdat een medewerker een 

andere baan heeft gekregen of omdat de telefoon is kwijtgeraakt. Iedere keer dat een 

medewerker uw slot of kluis opent wordt dit in onze computer geregistreerd. Zo kunt u via 

ons altijd achterhalen wie uw deur heeft geopend. 

Uw zorgverzekeraar 

Op basis van uw gezondheidstoestand kunt u recht hebben op vergoeding van een deel van 

de kosten van uw alarm. Wij zijn van bijna alle zorgverzekeraars een gecontracteerde 

leverancier. Zijn wij een gecontracteerde leverancier van uw zorgverzekeraar? Dan ontvangt 

u een iets hogere vergoeding. Wij mogen dan ook namens u declareren.  

Zijn wij geen gecontracteerde leverancier? Dan ontvangt u kostenoverzichten die u kunt 

declareren bij uw zorgverzekeraar als zij een machtiging hebben afgegeven. Als u overstapt 

naar een andere zorgverzekeraar kan dit gevolgen hebben voor wat u betaalt.  

Uiteraard kunt u altijd bij ons terecht, ook als u geen recht hebt op een vergoeding. 

  



 
Versie 1.9032022folder 

Eenmalige kosten 

De eenmalige kosten vindt u in onderstaande tabel. Bij vergoeding door uw zorgverzekeraar 

betaalt u minder maandelijkse en eenmalige kosten voor uw alarm. 

Soort  U betaalt: 

Installatie alarm (en Phoniro woningtoegang) door onze monteur € 75,00  

Installatie van alarm door uzelf/mantelzorger € 25,00  

Toeslag andere cilindermaat dan 32/32 bij Phoniro digitaal slot (mogelijk) € 25,00  

Eenmalige activatiekosten van platform voor Uit & thuisalarm € 25,00  

Installatie van sensoren/deurcontacten € 10,00 per 
stuk 

Alle prijzen in deze folder zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. 

Wie zijn wij? 

RSVO-alarmering is sinds 1987 gespecialiseerd in 

personenalarmering. Wij werken door heel Nederland en zijn in 

de Gooi- en Vechtstreek de grootste leverancier van 

persoonlijke alarmsystemen. Sinds 2014 zijn wij in het bezit van 

het Keurmerk voor Persoonsgebonden Alarmeringsdiensten. 

Het Keurmerk Toegang tot Zorgwoningen kwam daar in 2018 

bij. Zo bent u er zeker van dat wij kwaliteit belangrijk vinden en 

dat wij werken volgens vaste en beproefde procedures.  

 

Wij helpen u graag om veilig en gerust zelfstandig te wonen! 

Ook voor u? 

Wilt u ook de zekerheid van snelle hulp? Laat het ons dan nu weten. 

 

Vul het bestelformulier in en stuur het naar:  

Zeverijnstraat 24a, 1216 GK  Hilversum 

 

Of ga naar www.rsvo-alarmering.nl en klik daar op “bestellen”. Wij bellen u dan zo snel 

mogelijk op voor een afspraak om uw alarm te installeren. U kunt ons natuurlijk ook altijd 

bellen op 035-623 9900. 

 

Regel nu snel en eenvoudig een gerust gevoel met RSVO-alarmering! 
 

http://www.rsvo-alarmering.nl/
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Regel nu snel en eenvoudig een gerust 

gevoel met ons persoonlijk alarm!  

          
RSVO-alarmering BV  info@rsvo-alarmering.nl www.rsvo-alarmering.nl 

Zeverijnstraat 24a  1216 GK Hilversum  T 035- 623 9900 
 

 

mailto:info@rsvo-alarmering.nl
http://www.rsvo-alarmering.nl/

