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Waarom  
Secuvita | Alarm Thuis? 
 

 Zeker en veilig thuis 

 Keuze uit halskoordje of 

polsbandje 

 Professionele meldkamer 

welke 7 x 24 uur bereik-

baar is 

 Professionele apparatuur 

welke ook werkt op digita-

le telefonie  

Secuvita | Alarm Thuis 

Personenalarmering 24 uur per dag hulp in 

geval van een noodsituatie 

Waarom? 

U wilt graag zo lang mogelijk zelfstandig wonen, met extra 

zorg en diensten gaat dat prima. Soms brengt zelfstandig 

wonen ook beperkingen met zich mee, want wat gebeurt 

er als u plotseling onwel wordt of valt, alleen bent en geen 

telefoon binnen handbereik heeft? Met Secuvita | Alarm 

Thuis voelt u zich een stuk veiliger in uw eigen vertrouwde 

omgeving en kan alle zorg in uw eigen huis geleverd wor-

den. 

Wat ontvangt u? 

Secuvita | Alarm Thuis bestaat uit twee delen: een lichtge-

wicht zendertje met alarmknop en een alarmmelder op 

een vaste plaats in uw woning. U kunt de zender eenvou-

dig bij u dragen, aan het bijbehorende halskoordje of een 

polsbandje. Omdat de zender waterdicht is, kunt u het 

zonder probleem gebruiken in vochtige ruimtes, zoals de 

badkamer. De vaste alarmmelder zorgt voor het contact 

tussen u en de meldcentrale wanneer u op de zender 

drukt. U kunt ook rechtstreeks via dit apparaat een alarm 

doen uitgaan.  

Hoe werkt het? 

Met één druk op de knop weet u zeker dat er hulp onder-

weg is. De alarmmelder geeft het signaal meteen door aan 

een professionele alarmcentrale, die 24 uur per dag be-

reikbaar is en de oproep doorgeeft aan de door u opgege-

ven contactpersoon op het aanvraag-formulier. U kunt kie-

zen voor hulp van uw eigen contactpersoon of hulp van uw 

zorgorganisatie.  
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Contact opnemen 
 
Neem voor meer informatie 

over onze diensten en  

producten telefonisch of per 

e-mail contact met ons op.   

 

 

Secuvita 
 

Laan van de Ram 31A 

7324 BW Apeldoorn 

 

055-576 27 41 

 

info@secuvita.nl 

 

www.secuvita.nl 

Het Secuvita | Alarm Thuis  wordt aangesloten op uw vas-

te telefoon– en/of internetaansluiting.  

Bij het monteren van het alarmapparaat laat de monteur u 

oefenen in het gebruik van het alarmapparaat door een 

keer een testalarm te maken met de alarmcentrale. Dit 

mag u om te oefenen ook geregeld zelf doen, zo bent u 

verzekerd van een veilig gevoel en weten we of alles 

werkt. 

Wat kost het? 

De kosten van Secuvita | Alarm Thuis staan genoemd in 

de tarievenlijst.  

Het apparaat wordt aan u in bruikleen gegeven en deze 

dient na beëindiging van de overeenkomst weer geretour-

neerd/opgehaald te worden.   

  

Secuvita | Alarm Thuis 

2018 

Wie zijn wij? 

Door onze jarenlange ervaring in de zorg, weten we hoe 

het werkt. We staan voor flexibiliteit, vertrouwen en per-

soonlijk contact. Er zijn inmiddels meer dan 25.000 gebrui-

kers welke dagelijks gebruik maken van onze professione-

le persoonsalarmering en veilige toegang. Samen met on-

ze medewerkers zorgen wij dat u langer, veilig en zelfstan-

dig thuis kunt blijven wonen.  

Secuvita    

  Professionele kwaliteit 

  Eigen serviceafdeling 

  7 x 24 bereikbaar 

  Méér dan 25.000 gebruikers 

Altijd een    

veilige keus! 


