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Hoe vraag ik alarmering aan?

De mobiele alarmering vraagt u aan via PresentAdvies: 
088 40 80 333 of presentadvies@presentvooru.nl 

Voor alarmering alleen binnenshuis is de aanvraag afhankelijk van de re-
gio waar u woont.

Regio Ameide 
ook bewoners Christinaflat), Arkel, Giessenburg, Giessen-Oudekerk, Hei- 
en Boeicop, Hoogblokland, Hoornaar, Kedichem, Langerak, Leerbroek, 
Leerdam, Meerkerk, Lexmond, Nieuwland, Noordeloos, Oosterwijk, 
Schelluinen, Schoonrewoerd, Tienhoven, Waal 

Contact: Huis ter Leede, www.zorgservices@huisterleede.nl
of 0345 614241, op werkdagen bereikbaar van 8.30u tot 12.00u.

Regio Bleskensgraaf
ook bewoners van de Amandelhof), Brandwijk, Goudriaan, Molenaars-
graaf, Ottoland, Oud-Alblas, Wijngaarden

Contact:  Vrijwillige hulpdienst Graafstreek www.stichtingvhg.nl
of 0184 698780 op werkdagen van 9.00u tot 11.30u.

Regio Groot Ammers 
ook bewoners huurwoningen Hof van Ammers en de Ammerse Veste), 
Kinderdijk, Nieuw-Lekkerland, Streefkerk

Contact: www.smitsstichting.nl 
of 0184 689360 dagelijks van 9.00u tot 12.00u.

Veilig wonen 
en veilig onderweg

Vrijwel iedereen vindt het fijn om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen, 
maar er kunnen zich momenten voordoen dat u onverwacht hulp nodig 
heeft. Dan is (mobiele) alarmering uitermate zinvol. Voor u een veilig ge-
voel en voor uw naasten een geruststelling dat u snel hulp kunt inscha-
kelen. 

Er zijn 2 mogelijkheden:
-  mobiele alarmering zodat u binnenshuis kunt alarmeren maar ook als 

u onderweg bent.
-  alarmering voor alleen binnenshuis.

Degene die alarmopvolging doet (die reageert op uw alarmering) regelt u 
vanuit uw eigen netwerk en/of met professionele opvolging van de zorg-
medewerkers van Present die 24 uur per dag bereikbaar zijn.  

Het gebruik
U draagt een halszender en bij een onveilige situ-
atie maakt u met één druk op de knop een spreek-
luisterverbinding met een contact persoon. Zo 
komt er snel hulp in actie.
Bij de mobiele alarmering is naast de spreek-luis-
terverbinding ook direct te zien waar u zich bevindt 
zowel binnenshuis als onderweg.
Maakt u gebruik van professionele opvolging 
(zorgmedewerkers van Present) dan is gebruik van 
de sleutelkluis verplicht.

De kosten
De kosten voor plaatsing en huur zijn per 
regio en per product verschillend. Voor 
mobiele alarmering kunt u informeren bij 
PresentAdvies en voor alarmering bin-
nenshuis informeert u bij het contact van 
uw regio.


