Personenalarmering met
professionele opvolging
•	Alarmopvolging door
dierbaren óf professionals
• In
	 geval van nood binnen twee
werkdagen geïnstalleerd
• Nieuwe
	
en moderne apparatuur met hals/polszender
• Uit
	 te breiden met valdetectie
en CareLock
• Automatisch
	
lid van de
STMR Ledenservice: met vele
kortingen en voordelen

Dierbaren of
professionals snel
ter plaatse

Bij aanmelding voor personenalarmering
geeft u minimaal drie personen op
(familieleden, buren of vrienden) die
binnen een halfuur na een melding bij u
binnen kunnen zijn. Hebt u zelf geen drie
contactpersonen, dan kunt u tegen een
geringe vergoeding de alarmopvolging door
de 24-uurs professionele hulpverlening van
STMR laten verzorgen. Die zekerheid is een
veilige gedachte.

Nog meer veiligheid
met valdetectie

Onverwachts vallen is een veelvoorkomend
probleem bij senioren. Een val kan
vervelende gevolgen hebben. U kunt zich
met valdetectie extra verzekeren van hulp.
Als u ten val komt, dan biedt de valdetector
snel uitkomst. De valdetector merkt meteen
wanneer u valt en maakt dan automatisch
contact met de alarmcentrale. Zij schakelen
hulp voor u in. De valdetector kunt u zowel
om uw hals als aan uw broek dragen.

Een veilig gevoel!
Personenalarmering is een eenvoudige
en welkome ondersteuning bij het
zelfstandig wonen. U kunt hiermee op
elk moment hulp inroepen van onze
alarmcentrale. Onze medewerkers
weten direct wie u bent, waar u woont
en wie ze moeten waarschuwen. Dit
zorgt voor een veilig gevoel, voor uzelf
en uw naasten.

Makkelijk en veilig bij u naar binnen

Personenalarmering geeft een veilig en zeker gevoel. Want in geval van nood kunt u met één
druk op de knop professionele hulp van STMR inschakelen. Vervolgens is het ook heel fijn
dat deze hulp direct bij u naar binnen kan. Nieuw is het CareLock systeem dat wij via Tunstall
aanbieden. Hiermee is een sleutelkast niet meer nodig en kunnen STMR medewerkers
dankzij een app op de telefoon snel bij u naar binnen. Het is een veilig systeem. Aan de
buitenkant ziet het eruit als normaal slot en u kunt gewoon uw huissleutel blijven gebruiken.
Eenmalige aansluitkosten CareLock € 89. Tegelijk personenalarmering en CareLock aanvragen is
goedkoper. U betaalt dan in totaal € 109 in plaats van € 167,65.
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Personenalarmering met professionele opvolging

Hulp binnen
handbereik

Na uw aanmelding voor STMR
personenalarmering, eventueel aangevuld
met valdetectie en CareLock, komt een
deskundige medewerker de alarmapparatuur
installeren. U krijgt dan direct uitleg over de
werking. Ook krijgt u een hals/polszender
waarmee u in om uw huis met één druk op de
knop contact maakt met de alarmcentrale.
Daarna komt de contactpersoon die u op dat
moment nodig hebt zo snel mogelijk naar
u toe. Hebt u daarnaast valdetectie, dan
wordt bij een valmelding altijd direct actie
ondernomen.

Altijd mogelijk

Personenalarmering en de professionele alarmopvolging worden verzorgd door STMR
Ledenservice. Sluit u personenalarmering af, of u zorg bij ons afneemt of niet, dan wordt u
automatisch lid van de STMR Ledenservice. De kosten hiervoor bedragen € 19,75 per jaar.
U profiteert dan direct van de beste voorwaarden en aantrekkelijke tarieven. Dat is mooi
meegenomen.

Aantrekkelijk aanbod
Basisabonnement personenalarmering met ledenkorting

€ 20,35 per maand

(alarmapparaat STMR, aansluiting meldbank
en alarmopvolging door dierbaren)

Eenmalige aansluitkosten personenalarmering

€ 87,95

Abonnement professionele alarmopvolging

€ 7,45 per maand

in combinatie met basisabonnement personenalarmering
(professionele alarmopvolging door STMR)

Abonnement valdetectie

€ 7,15 per maand

Over STMR
Zelfstandig (blijven) wonen in een eigen
gekozen omgeving en zoveel mogelijk
deelnemen aan het dagelijkse leven. Ook
als er behoefte is aan ondersteuning,
blijft dit belangrijk. STMR draagt
hier graag aan bij. Dit doen wij in de
gebieden Rivierenland, Bommelerwaard,
de Betuwe en de regio Arnhem door
onze dienstverlening op het gebied van
wonen, welzijn, (thuis)zorg en services
direct bij inwoners thuis of dicht bij,
in de eigen wijk aan te bieden. Daarbij
gaan wij uit van datgene wat de klant
zelf kan en organiseren wij aanvullende
ondersteuning waar dit nodig is. Als
de zorgbehoefte verder gaat dan een
helpende hand uit de eigen omgeving,
bieden wij graag professionele zorg.
Van verzorging en thuisverpleging,
maatschappelijk werk en begeleiding
in huis tot jeugdgezondheidszorg en
gespecialiseerde zorg thuis. En is thuis
wonen niet meer mogelijk? In onze
kleinschalige woonvormen bieden
wij zorg in een huiselijke sfeer door
betrokken medewerkers. Ook daar voelt
het als ‘thuis’!

in combinatie met basisabonnement personenalarmering

Abonnement professionele alarmopvolging

€ 11,45 per maand

zonder basisabonnement personenalarmering
(professionele alarmopvolging door STMR, als u bij een andere
aanbieder personenalarmering heeft afgesloten)

Wilt u meer weten of bent u geïnteresseerd?

Neem dan contact op met onze medewerkers van de Klantenservice.
Telefoonnummer 0900 - 8433 of vul het digitale aanvraagformulier in
op onze website www.stmr.nl.
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