PERSONEN
ALARMSYSTEEM
Inlichtingen:
OCMW BRUGGE
dienst Zorgverlening
Ruddershove 4
8000 Brugge

Giften aan het OCMW zijn fiscaal aftrekbaar vanaf € 40 per jaar. U bespaart 45% .
Overschrijven kan ten gunste van rekening nummer BE65 0910 0090 8896
op naam van OCMW Brugge, met vermelding van GIFT + uw rijksregisternummer.
Ook een duo-legaat of een testamentaire schenking is mogelijk.
Raadpleeg uw notaris.

meldpunt.secretariaat@ocmw-brugge.be

tel. 050 32 70 00
zorgverlening@ocmw-brugge.be
www.ocmw-brugge.be

De huurprijs van het alarmtoestel wordt berekend op basis
van uw maandelijks inkomen:

U woont nog zelfstandig thuis,
maar u voelt zich soms onzeker
of angstig om ten val te komen
en geen hulp te kunnen inroepen?

voor alleenstaanden:
lager dan € 800
tussen € 800 en € 2.000
hoger dan € 2.000

maandelijkse huurprijs:
€ 14
€ 16
€ 19

voor echtparen:
lager dan € 920
tussen € 920 en € 2.500
hoger dan € 2.500

€ 14
€ 16
€ 19

Naast de maandelijkse huurprijs rekenen we volgende tarieven aan:

Omschrijving

tarief

Installatie van het PAS (binnen de 5 werkdagen)

€ 54, 45

Dringende installatie van het PAS (48 uur)

€ 108,90

Dringende interventie

€ 54, 45

Hoe werkt het syteem:

Extra zender
(bv. voor echtparen of bij verlies van de zender)

€ 75

U dient enkel over een vast telefoontoestel te beschikken.

Ophaling van het PAS door technicus aan huis

€ 54,45

Een alarmtoestel kan een oplossing bieden!

Het zendertje, dat via het alarmtoestel met uw telefoon
verbonden is, wordt om de hals of om de pols gedragen
en kan door gans de woning, tot zelfs in de tuin, gebruikt worden.

In geval van een noodsituatie kunt u met één druk op de knop
direct verbinding maken met de centrale die dag en nacht
bemand is.
De centrale verwittigt onmiddellijk de vooraf aangeduide
personen die elk over een huissleutel van uw woning beschikken.
Deze personen kunnen u dan verder helpen.

