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Aanmeldingsformulier alarmopvolging 
 

Dit formulier graag volledig invullen, ondertekenen en retourneren naar: 

Lelie zorggroep 

T.a.v. cliëntadministratie (alarmopvolging en veilige toegang) 

Postbus 151 

2900 AD Capelle aan den IJssel 

 

1. Algemene gegevens 
 

Gegevens aanvrager/plaatsingsadres 

Naam en voorletters:       

Adres:       

Postcode en woonplaats:       

Telefoonnummer:       Mobiel nummer:       

Geboortedatum:       

Geslacht:  Man  Vrouw BSN:       

E-mailadres:       

Naam zorgverzekering:       Polisnummer:       

 

Gegevens andere inwonende  (indien van toepassing) 

Naam en voorletters:       

Geboortedatum:       

Geslacht:  Man  Vrouw 

Relatie tot aanvrager:       

 

2. Abonnement 
 

Vul hieronder de naam van de aanbieder van uw alarmeringsapparatuur in, als u de apparatuur niet van 

Secuvita ontvangt: 

      

 

Toegang tot het gebouw/complex 

Is uw woning toegankelijk vanaf de straat, zonder sleutel of code? (Denk hierbij aan de ingang van een flat) 

 Nee  Ja 

 

3. Contactgegevens 
 

Indien u geen andere diensten van Lelie zorggroep afneemt vragen wij u onderstaande informatie over 

contactpersonen in te vullen. Mocht u bijvoorbeeld na een alarmmelding opgenomen worden in het 

ziekenhuis, dan informeren wij uw contactpersoon. 
 

Gegevens contactpersoon (te benaderen bij vervolg van alarmmelding) 

Eerste contactpersoon: 

Naam:       

Adres:       

Postcode en woonplaats:       

Telefoonnummer:       Mobiel nummer:       

Relatie tot aanvrager:       

Aanrijtijd:       
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Tweede contactpersoon: 

Naam:       

Adres:       

Postcode en woonplaats:       

Telefoonnummer:       Mobiel nummer:       

Relatie tot aanvrager:       

Aanrijtijd:       

 

4. Ondertekening 
 

Ondergetekende heeft naar waarheid alle gegevens op dit formulier ingevuld en heeft de bijbehorende 

leveringsvoorwaarden alarmopvolging gelezen. De leveringsvoorwaarden alarmopvolging zijn onderdeel van 

dit aanmeldingsformulier waardoor u bij ondertekening van dit aanmeldingsformulier akkoord gaat met 

leveringsvoorwaarden alarmopvolging. 

 

Ondergetekende geeft Lelie zorggroep toestemming deze gegevens te gebruiken voor het inzetten van 

alarmopvolging. 

 

Ondergetekende verleent toestemming aan de zorgverleners van Lelie zorggroep om zijn/haar woning te 

betreden ten behoeve van alarmopvolging. 

 

Tevens machtigt ondergetekende Lelie zorggroep tot: 

- Het innen van de eenmalige administratie- en dossierkosten van €60 via automatische incasso; 

- Het innen van de daadwerkelijk tijd voor opvolging, €20 starttarief elke 15 minuten daarna €15,  via 

automatische incasso. 

 

Uw betalingsverplichting gaat in op het moment dat het alarmeringsapparaat en/of Clavisio Smart kluis is 

geplaatst. 

 

Heeft u alle gegevens ingevuld?  Ja 

  

Plaats:       Datum:        

Handtekening klant (of diens vertegenwoordiger):  

  

 

 

 

Invullen door de coördinator toegang  
 

Team/locatie (opvolging):      (ivm doorgeven bereikbaarheid aan meldkamer) 

Melding van Secuvita dat apparatuur 

geplaatst is? 
 Ja  Nee 

Melding aan cliëntadministratie dat 

facturatie voor alarmopvolging gestart 

kan worden? 

 Ja,  datum:        

 

 


