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Inschrijfformulier wijkverpleging  

Personenalarmering/ professionele opvolging 
1 Uw gegevens 

 Achternaam en 
voorletters 

 

Burgerlijke staat  

Geboortedatum  O Man          O Vrouw 

Adres  

Postcode/woonplaats  

Vast telefoonnummer  

Mobiel nummer  

BSN nummer  

ID- verificatie via 

 

0 Paspoort  nr……………………………………………………….... 

0 Identiteitsbewijs nr…………………………………………….... 

0 Rijbewijs nr……………………………………………………........ 

0 Vreemdelingenpaspoort nr……………………………........ 

E-mailadres  

Verzekeraar   

Verzekeringsnummer  

Bankrekeningnummer 
(IBAN) 

 

Achternaam en 
voorletters partner 

 

2 Uw huisarts  

 Achternaam en 
voorletters 

 

Adres  

Postcode/woonplaats  

Telefoonnummer  

3 Keuze alarmopvolging 

 O Opvolging door informele contactpersonen/ sleutelhouders. U draagt zorg voor 
tenminste 2 sleutelhouders.  

O Professionele alarmopvolging door Dignis.  
(NB alleen als u geen thuiszorg ontvangt van een andere organisatie) 

4 Sleutelhouders (alleen in te vullen bij opvolging door informele contactpersonen/ 
sleutelhouders) 
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 U dient minimaal twee (liefst drie) sleutelhouders op te geven. Zij moeten binnen een straal van 
10 km (op 15 minuten afstand) van uw woning wonen of werken. Graag in volgorde van te 
waarschuwen contactpersonen. 

 Sleutelhouder 1 Sleutelhouder 2 

Achternaam en 
voorletters 

  

Adres   

Postcode/woonplaats   

Telefoonnummer(s)   

Relatie tot aanvrager   

 Sleutelhouder 3 Sleutelhouder 4 

Achternaam en 
voorletters 

  

Adres   

Postcode/woonplaats   

Telefoonnummer(s   

Relatie tot aanvrager   

5 Uw gezondheid  

 
 

Geef hier alstublieft aan of er bijzonderheden zijn betreffende uw gezondheid die voor de 
alarmcentrale bij het inschakelen van hulp van belang zijn: 

a. Aard van de klachten  

b. Medische informatie O Ernstige allergie 
O Hart- en vaataandoeningen (pacemaker O Ja O Nee) 
O Diabeet insuline 
O Diabeet tablet 
O Dementie/verward 
O Psychische aandoening 
O Verminderd gehoor/doof 
O Bloedverdunners 
O Anders, namelijk:  

 

c. Ontvangt u thuis ook 
zorg van anderen? 

O Ja, namelijk: 
 

O nee 

6 De gezondheid van uw partner 

 Geef hier alstublieft aan of er bijzonderheden zijn betreffende de gezondheid van uw partner die 
voor de alarmcentrale bij het inschakelen van hulp van belang zijn. 
Namelijk:  
 
 
 
 
 
 
 

7 Contactpersoon te waarschuwen door Dignis in voorkomende gevallen (vraag 7 en 8 alleen in te 
vullen bij professionele opvolging)  
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 Achternaam en 
voorletters 

 

Adres  

Postcode/woonplaats  

Telefoonnummer(s)  

Relatie tot aanvrager  

 Mailadres  

8 Toegang woning 

 Om opvolging mogelijk te maken is het uw verantwoordelijkheid toegang tot uw woning te 
regelen. Dignis neemt geen sleutels in beheer. Toegang tot de woning kan m.b.v. een sleutelkluis 
gerealiseerd worden.  
Dit geldt niet wanneer de toegang binnen Dignis al geregeld is, zoals in de woonservice centra. 

O Ik heb reeds een sleutelkluis van ……………..…………………………………………………….  
De toegangscode van de sleutelkluis is: ............................................................. 

O Ik kies voor de gecertificeerde sleutelkluis cKey Pin van Zorgcentrale Noord  
O Ik kies voor een andere sleutelkluis, namelijk ……………........................................ 

De code hiervan geef ik zo spoedig mogelijk telefonisch door aan de zorgpost van Dignis, 
pas daarna kan de alarmopvolging plaats vinden. 

9 Opvolgingsroute Dignis (in te vullen door medewerker Dignis) 

 Hieronder geeft Dignis aan welke opvolgingsroute voor u gebruikt moet gaan worden. 
Opvolgingsroute: 
 
Locatie: 
 

10 Technische informatie over uw telefoonaansluiting 

 Een telefoonaansluiting is een voorwaarde voor het goed functioneren van de 
thuisalarmering.  
O U heeft een standaard telefoonaansluiting (u bent zelf verantwoordelijk voor de 

aansluiting) 
O U heeft geen vaste telefoonaansluiting en kiest tegen betaling (zie 12. c) voor de mobiele 

variant. U ontvangt van ZCN een goed functionerende simkaart en 1 keer per week wordt 
het alarmeringsapparaat gecontroleerd. Netwerkproblemen van de provider kunnen niet 
worden uitgesloten. 

11 Installatie van het toestel 

 Voor het maken van een afspraak voor de installatie kan contact worden opgenomen met de 
aanvrager: 
O Ja     O Nee 
Contactpersoon indien Nee is geantwoord: 

Achternaam en 
Voorletters 
 

 
 

Telefoonnummer(s)  

12 Betaling personenalarmering middels doorlopende SEPA machtiging 

 Door het invullen, ondertekenen en opsturen van dit inschrijfformulier geeft u aan gebruik te 
willen maken van personenalarmering van Zorgcentrale Noord. Door ondertekening verklaart u 
de “Algemene Voorwaarden van Dignis/ Zorgcentrale Noord te hebben ontvangen, gelezen en 
hiermee akkoord te zijn. 
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Door ondertekening geeft u toestemming om het volgende door Zorgcentrale Noord 
(incassodatum rond 25e van de maand, incassant ID NL05ZZZZ040680200000, terugboektermijn 8 
weken) automatisch van uw rekening te schrijven: 
a. Eénmalige kosten:  

O Het incasseren van de kosten voor plaatsing van alarmeringsapparatuur à € 65,00. 
O Het incasseren van de kosten voor plaatsing van alarmeringsapparatuur met spoed 

(binnen twee werkdagen) à €130,- 
O Het incasseren van de kosten voor plaatsing van de sleutelkluis à € 65,00 
O De installatie van de sleutelkluis (bij opzegging alarmering)  á € 65,00 

b. Maandelijkse abonnementskosten:  
O Het incasseren van het abonnementsgeld à € 20,00 voor de huur van het 

alarmeringsapparatuur inclusief aansluiting op de meldbank van Zorgcentrale Noord. 
O Het incasseren van het abonnementsgeld à € 5,35 voor de sleutelkuis 

Indien bij vraag 2 voor professionele alarmopvolging door Dignis is gekozen: 
O Het incasseren van het abonnementsgeld à €14,50 voor de professionele alarmopvolging. 

c. Optioneel: 
O Het maandelijks incasseren van het abonnementsgeld à € 6,50 voor de huur van een 

extra halszender of polszender, bijv. voor een partner. 
Indien u kiest voor mobiele variant (punt 10)  

O Het incasseren van €18,50 extra per maand. 

13 Verklaring aanvrager 

 • Ik heb dit formulier naar waarheid en zo volledig mogelijk ingevuld. 

• Ik zorg ervoor dat mijn sleutelhouders en professionele alarmopvolgers in het bezit zijn 
van mijn voor hen relevante gegevens en toegang hebben tot de woning. 

• Ik breng Zorgcentrale Noord zo spoedig mogelijk op de hoogte als mijn gegevens 
wijzigen. 

• Ik verleen Zorgcentrale Noord de machtiging om eventuele extra kosten van mijn 
rekening te incasseren, die in mijn opdracht gemaakt worden door Zorgcentrale Noord, 
bijvoorbeeld: vervanging van een zender door verlies of storingen of het verhelpen van 
storingen die niet veroorzaakt worden door apparatuur en/of installatie van Zorgcentrale 
Noord. 

• In sommige gevallen vergoedt de verzekeraar of gemeente een deel van de 
thuisalarmering. Ik ben er zelf verantwoordelijk voor om dit uit te zoeken en te regelen. 

• Indien de thuisalarmering (zowel bij sleutelhouders als bij professionele alarmopvolging) 
gestopt kan worden, ben ik zelf verantwoordelijk voor het tijdig opzeggen van de 
overeenkomst bij Zorgcentrale Noord. 

• Ik stem ermee in dat wanneer er bovengemiddeld vaak professionele alarmopvolging 
noodzakelijk blijk te zijn, een wijkverpleegkundige langskomt om de zorg te bespreken. 

• De genoemde prijzen worden bijgesteld  op basis van jaarlijkse indexering volgens het 
Centraal Planbureau  

14 Ondertekening aanvrager 

 De heer/mevrouw  

Plaats  

Datum  

Handtekening  

 

Dit formulier kan afgegeven worden bij de zorgpost Dignis Zorg Thuis op uw locatie/ in uw wijk. 

 


