Waarom alarmering van HOZO?
Met een abonnement op de personenalarmering van HOZO bent u zeker van
hulp in geval van nood. Onze eigen
verpleegkundigen zijn via de alarmering 24
uur per dag bereikbaar en beschikken over
de juiste capaciteiten en opleidingen om u te
helpen.

Waar kan ik meer informatie
vinden?
www.hozo.nl
Productvoorwaarden personenalarmering

Waar kan ik terecht met vragen?
U kunt met al uw vragen over dit onderwerp
terecht bij onze cliëntconsulent:
Annemieke Schagen
☎ 0252 576 500
✉ a.schagen@hozo.nl

Onze consulent
Annemieke
Schagen
helpt u graag
met al uw
vragen.

HOZO
Garbialaan 3
2182 LA Hillegom

☎ 0252 576 500
✉ info@hozo.nl
www.hozo.nl
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Hoe werkt
personenalarmering?
Thuis wonen en toch direct hulp kunnen
inroepen als dat nodig is?
De personenalarmering van HOZO maakt dat
mogelijk. Onze verpleegkundigen staan 24
uur per dag voor u klaar.

HOZO alarmering

Hoe werkt
personenalarmering?

Thuis wonen en toch direct hulp kunnen
inroepen als dat nodig is? Dat kan met de
personenalarmering van HOZO. Met één druk
op de knop staat u direct in verbinding met
ons verpleegkundig team, dat u met raad en
daad terzijde staat in geval van nood.

Hoe werkt personenalarmering?
Heel eenvoudig: wij plaatsen een kastje in
uw woning en u draagt een zendertje met
een drukknop. Als u hierop drukt, verschijnt
er direct een melding op de telefoon van
onze dienstdoende verpleegkundige en wordt
er contact met u opgenomen. Indien nodig,
is een verpleegkundige snel bij u ter plaatse
om eerste hulp te verlenen.

Veilig thuis
Onze alarmeringsdienst maakt het mogelijk
dat u langer zelfstandig in uw eigen woning
kunt blijven wonen. Er is immers altijd hulp
nabij. Een geruststellende gedachte, ook
voor uw vrienden en familie!

Kosten

Informatie

Voor de alarmeringsapparatuur vragen wij
een borg van € 50,00. Een abonnement op
onze personenalarmering kost u slechts
€ 17,25* per maand.

Wilt u meer informatie over alarmering of zorg?
Kijk op onze website www.hozo.nl of bel naar
0252 576 500. Uiteraard bent u ook van harte
welkom in één van onze woon- zorgcentra.
Onze medewerkers daar helpen u graag
verder.

Veel zorgverzekeraars vergoeden een deel
van deze kosten. Vraag uw zorgverzekeraar
of u ook voor een vergoeding in aanmerking
komt!
* Prijspeil 2020

Schrijf u vandaag nog in via
onze website of vraag naar het
inschrijfformulier!

