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Aanvraagformulier Personenalarm 
 
  

1. PERSOONLIJKE INFORMATIE 

1.1. Gegevens van de gebruiker 

Rijksregisternummer: Geslacht:   man    vrouw 

Naam:   Voornaam:   

Straat:   Nummer:          Bus:   

Gemeente:   Postcode:  

Telefoon:  GSM:  

Mutualiteit:             E-mail:  

 

Komt er een thuisverpleegkundige aan huis?     ja, een verpleegkundige van OptiCura 

    ja, een verpleegkundige maar NIET van OptiCura 

    neen 

 

Is de gebruiker cliënt bij Familiezorg W.-VL:   ja  nee 
 
Is de gebruiker cliënt bij een andere dienst voor gezinszorg?  
 

1.2. Administratief contactpersoon 

Naam:  Voornaam:  

Straat:  Nummer:                Bus:   

Gemeente:  Postcode:  

Telefoon- of GSM-nummer (overdag te bereiken):  

E-mail:  



 
 

  

1.3. Woon- en leefsituatie 

Gezinssituatie 

  alleenwonend                               samenwonend met  

Aandachtspunten m.b.t. samenwonende:  

 

Gehoor 
  goed                                    goed, met gehoorapparaat  

  hardhorig                          doof 

Zicht   goed        slechtziend                blind 

Spraak   goed                         minder goed                         niet  

Mobiliteit 
  stapt zelfstandig                        stapt met loophulp    

  zit in rolwagen                            is bedlegerig 

Geheugen 
 

  Alert                                            Af en toe verward           

  Verwardheid                                Diagnose beginnende dementie 

  Gevorderde dementie                   Vergeetachtig  

  Andere:  

Epilepsie  Ja        Nee             Indien ja: frequentie van de aanvallen:  

Psychische 
problemen 

 

Andere belangrijke aandachtspunten voor de PAS-Alarmcentrale: 
 
 

1.4. Professionele hulpverleners 

Huisarts Naam:  Voornaam:  

 

Straat:  Nummer:              bus:  

Gemeente:  Postcode:  

Telefoonnummer:  GSM-nummer:  

Beschikt over een sleutel/code sleutelkastje:  ja   nee 

 

Verpleging Naam:  Voornaam:  

 

Straat:   Nummer:           Bus:  

Gemeente:  Postcode:  

Telefoonnummer:  Gsm-nummer:  

Beschikt over een sleutel/code sleutelkastje:  ja   nee 



2. CONTACTPERSONEN 

2.1. Engagement   

We vragen dat u in uw omgeving 1 tot 5 contactpersonen vraagt, die door de PAS-Alarmcentrale 
kunnen opgeroepen worden wanneer je in nood bent. Dat kunnen buren, familie of vrienden zijn. 
Graag mensen die in de buurt wonen zodat u vlug kunt geholpen worden indien dit nodig zou zijn. 
 
Deze opgegeven contactpersonen: 
 

• wonen in de buurt van de gebruiker van het personenalarm 

• is/zijn bereid om dit vrijwillig en zonder vergoeding te doen. 

• kunnen samen een permanentie van 24 op 24 uur garanderen.  

• beschikken over een huissleutel/code sleutelkluisje en een GSM. 
 

Bij een oproep zal de volgorde van oproepen gevolgd worden, zoals hieronder vermeld: 
 

1. Naam:  Voornaam:  

 
 
 

Straat:  Nummer:           Bus:  

Gemeente:  Postcode:  

Telefoonnummer:  GSM-nummer:  

Relatie tot PAS-gebruiker:  

Opmerking rond bereikbaarheid:  

Beschikt over een sleutel/code sleutelkluisje:    ja               nee 

2. Naam:  Voornaam:  

 

Straat:  Nummer:             Bus:  

Gemeente:  Postcode:  

Telefoonnummer:  GSM-nummer:  

Relatie tot PAS-gebruiker:  

Opmerking rond bereikbaarheid:  

Beschikt over een sleutel/code sleutelkluisje:   ja               nee 

3. Naam:  Voornaam:  

 

Straat:  Nummer:            Bus:  

Gemeente:  Postcode:  

Telefoonnummer:  GSM-nummer:  

Relatie tot PAS-gebruiker:  

Opmerking rond bereikbaarheid:  

Beschikt over een sleutel/code sleutelkluisje:   ja               nee 



 
 

 
 
 

 
 
 

3. TECHNISCH 

3.1. Aanvraag 

Soort PAS-toestel:  Vaste lijn: €15 per maand       polsband         halsketting     

                             GPS hals: €20 per maand  

                             GPS pols: €20 per maand 

                             GPS smart: €25 per maand 

                             Smartwatcher: €35 per maand             

Simkaarten of gsmnr toestel:  

Interventie €10 per maand: 

 Ja, we willen dat de thuisverpleegkundigen van OptiCura op interventie komen (enkel voor regio 
Noord-West Vlaanderen) in geval van nood of na specifieke afspraken. Een sleutelkluis is/wordt 
voorzien. 

 Niet van toepassing 

Totaal prijs per maand:  

Installatiekost :   60 euro 

3.2. Aanvraag sleutelkluisje 

Gelieve bij de activering van een personenalarmsysteem ook een sleutelkluis te voorzien. Deze is 
verplicht indien gekozen wordt voor de optie: “Interventie”. 

 
    ja  (75 euro inclusief plaatsing)          nee 

 

Dit sleutelbeheersysteem is uitgerust met een handig cijferslot, waarmee uw sleutels goed beveiligd 
zijn.  

Door deze code alleen te delen met de personen die u kiest, blijven uw sleutels altijd veilig! 

 

CODE:  

 

4. PRIJSINFORMATIE EN HANDTEKENING 

Door middel van ondertekening verklaart u akkoord te zijn met de bovenstaande overeenkomst, 
met de voorwaarden en de prijsinformatie. 

Naam aanvrager:  Datum:  

Handtekening:  

 

 

 



Mandaat SEPA Europese domiciliëring CORE                       
  

Mandaatreferte  
Door ondertekening van dit mandaatformulier geeft u toestemming aan  

A. BVBA Titeca, thuiszorgwinkel Optimed, A Ruzettelaan 101, 8730 Blankenberge, een 
opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening te debiteren en  

B. uw bank om een bedrag van uw rekening te debiteren overeenkomstig de opdracht van 
BVBA Titeca, thuiszorgwinkel Optimed. 

U kunt een Europese domiciliëring laten terugbetalen. Vraag uw eigen bank naar de 
voorwaarden. Een verzoek tot terugbetaling moet binnen de 8 weken na de datum van 
debitering van het bedrag van uw rekening worden ingediend. 

Bij uw bank kunt u informatie krijgen over uw rechten met betrekking tot dit mandaat. 

rekeninghouder(s) 

straat en huisnummer  

postcode            plaats  

land  

uw rekening 

IBAN       BE__ ____ ____ ____ 

BIC          ________ 

 

 

SCHULDEISERSIDENTIFICATIE          BE25ZZZ0886489730 

Bvba Titeca – OptiMed thuiszorgwinkel 
A Ruzettelaan 101 
8370 Blankenberge 
België 

 

TYPE BETALING 

              Terugkerende invordering 
 

             Eénmalige invordering 

  

Identificatienummer van het onderliggende contract/omschrijving van het contract  

 
plaats*  

.................................................................  

datum van ondertekening*  

 _ _ - _ _ - _ _ _ _   
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handtekening(en)*  

  



 
 

Voorwaarden 
 

• BVBA TITECA is verhuurder van de hulpmiddelen. De persoon die de goederen afhaalt en dit 

document ondertekent is de huurder, zelfs al is hij niet de gebruiker van de hulpmiddelen. De 

hulpmiddelen zijn de verhuurde goederen.  

• De huurprijs en eventuele transport –of installatiekosten worden meegedeeld bij aanvraag tot 

huren van hulpmiddelen. 

• De chauffeur kan niet worden aangesproken over prijzen, voorwaarden of afspraken. 

• De huurder erkent dat de hulpmiddelen gereinigd en in goede staat ontvangen worden. Wanneer 

de huurder vaststelt bij ontvangst dat dit niet het geval is, dan neemt hij het hulpmiddel niet in 

ontvangst. 

• De huurtijd gaat in op de dag van ondertekening voor een periode van 6 maanden met 

automatische verlenging. Indien de huurder het goed binnen de periode van 6 maanden opzegt, is 

er geen terugbetaling mogelijk van de lopende huurperiode.  

• Een opzegging kan enkel schriftelijk voor het aangaan van een nieuwe huurperiode van 6 

maanden. 

• De huurprijs wordt periodiek voorafbetaald na het ontvangen van een factuur. De huurprijs is 

verschuldigd zolang de hulpmiddelen niet werden teruggebracht. Ophaling wordt gepland max 7 

werkdagen na vraag tot stopzetting. 

• De verhuurder is niet aansprakelijk voor de nadelige gevolgen die kunnen voorvloeien uit het 

gebruik van de gehuurde hulpmiddelen. 

• De gehuurde hulpmiddelen moeten in perfecte staat en gereinigd teruggebracht worden.  

• Beschadiging of defecten moeten onmiddellijk schriftelijk meegedeeld worden aan de verhuurder. 

De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen of defecten aan de gehuurde hulpmiddelen en is 

ertoe gehouden de schade te vergoeden, tenzij de huurder kan aantonen dat de beschadigingen of 

defecten te wijten zijn aan slijtage ingevolge normaal gebruik. Na ontvangst beschikt de 

verhuurder over 5 werkdagen gedurende dewelke hij de huurder schriftelijk in gebreke kan stellen 

aangaande beschadigingen. 

• Onderverhuring is door de huurder niet toegestaan.  

• Bij diefstal, verlies of het niet terug bezorgen van de gehuurde hulpmiddelen aan de verhuurder, 

zal de kostprijs van het gehuurde materiaal in rekening gebracht worden van de huurder. 

• De huurder onderhoudt de goederen en gaat ermee om als een zorgvuldige huisvader. 

• Bij het huren van een personenalarm met trackingsysteem kan de locatie enkel bij een noodoproep 

door de verhuurder opgevraagd worden. Elke andere opvraging is in strijd met de 

privacywetgeving.  

• De verhuurder staat in voor een wachtdienst die de opgegeven contactpersonen oproept  na het 

ontvangen van een alarmmelding. Nummerherkenning dient geactiveerd te zijn. Op vraag van de 

huurder kan de verhuurder op interventie komen. Hiervoor wordt een vergoeding gevraagd die 

geafficheerd wordt op onze website. Deze laatste optie is enkel mogelijk voor de regio Noord-

West Vlaanderen en mits een sleutelkluis voorzien wordt. Deze code moet schriftelijk aan de 

verhuurder gecommuniceerd worden. Indien de verhuurder het nodig acht, wordt de dienst 112 

verwittigd.  

 

 

Voor gelezen en goedgekeurd, Blankenberge,           /         /      

 

 

De huurder        De verhuurder 

 

 
 

 


