
Stuur het ingevulde formulier in een enveloppe naar 
onderstaand adres. Een postzegel is niet nodig.

FocusCura

Antwoordnummer 5502

3700 VB Zeist

cAlarm Home zelfinstallatie



Bestel cAlarm Comfort

Naam:

Zorgorganisatie: 

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Ik bestel cAlarm Comfort voor:

Mijzelf

Wanneer mogen wij u terugbellen?

Tussen 09:00 en 14:00 Tussen 14:00 en 18:00

Iemand anders

Ik ga ermee akkoord dat FocusCura mij mag bellen 
om de bestelling te bevestigen*

uw handtekening:

* Let op! Het invullen van dit formulier maakt de bestelling nog niet definitief. Pas
als u bent gebeld door FocusCura, wordt de bestelling middels het telefoongesprek
bevestigd.

Wat is cAlarm zelfinstallatie?
cAlarm Comfort is vanaf nu ook heel gemakkelijk zelf te installeren. 

Zo neemt de installatie slechts enkele minuten in beslag en kunt 
u zelf bepalen wanneer u, of een contactpersoon het installeert. 

De zelfinstallatie is ook voordeliger: u betaalt eenmalig € 29,50 

aansluitkosten in plaats van € 86,90 voor een monteur aan huis. 

Na de installatie betaalt u een vast bedrag per maand voor 

cAlarm Comfort. Bij vragen kunt u uiteraard gebruik maken van 

onze servicedesk.

Hoe werkt zelfinstallatie?
Het zelf installeren is heel gemakkelijk: uitpakken, batterij en 

voedingskabel aansluiten, de stekker in het stopcontact steken en 

als het lampje groen wordt op de knop drukken om te testen of het 

werkt. En klaar!

Het bestelproces: 
Vraag cAlarm Comfort aan door het formulier in te vullen en op te 

sturen naar het antwoordnummer. Binnen vijf werkdagen wordt 
u door onze medewerkers gebeld. Zij maken samen met u de

bestelling definitief en beantwoorden eventuele vragen.

Vervolgens sturen ze cAlarm naar u op.

Legt u de volgende gegevens alvast klaar? Deze hebben wij nodig als 

om de bestelling definitief te maken.

• Uw burgerservicenummer. Te vinden op uw paspoort, ID-kaart of

rijbewijs.

• Drie contactpersonen met wie wij contact kunnen opnemen als u

alarm slaat. Bijvoorbeeld uw (klein)kinderen of buren.

• Uw bankgegevens en voorkeur voor betaling.


