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Algemene voorwaarden personenalarmering 
 
 
 
1. Algemeen 

1.1 Pieter van Foreest is de aanbieder van het product personenalarmering. 
1.2 Pieter van Foreest werkt samen met samenwerkingspartner Facilicom/De 

Zorgcentrale om de dienst personenalarmering te kunnen leveren. 
1.3 Pieter van Foreest geeft alarmeringsapparatuur in gebruik waarmee de 

klant in geval van nood 24 uur per dag in contact kan komen met de 
alarmcentrale. 

1.4 De alarmcentrale beoordeelt de hulpvraag. Wanneer nodig zal de beoogde 
hulpverlener ingeschakeld worden.  

1.5 Het abonnement personenalarmering is persoonsgebonden en niet 
overdraagbaar.  

1.6 De alarmeringsapparatuur (zowel het alarmeringskastje, de draadloze 
alarmzender als het eventuele trekkoord) wordt geen eigendom van de 
klant. 
Op de dienstverlening van Pieter van Foreest is een klachtenregeling van 
toepassing. Hiervoor wordt verwezen naar de folder ‘ Een klacht? Laat het 
weten!’ of naar de website van Pieter van Foreest. Bij klachten kan de 
klant contact opnemen met de klachtenfunctionaris van Pieter van Foreest 
op telefoonnummer: 06 - 33650405. 
 

2. Aansluiting alarmeringsapparatuur 
2.1 Het alarmeringssysteem werkt eenvoudig en bestaat uit de volgende 

elementen: 

 Een toestel met spreek-luisterverbinding voor direct contact  

 Een draadloos halsalarm of polsalarm dat de klant om hals of pols 
kan dragen 

 Een trekschakelaar in de sanitaire ruimte. Deze optie is alleen voor 
gebruikers die een abonnement hebben afgesloten vóór 1 januari 
2014. Het systeem is beveiligd tegen het uitvallen van de 
netspanning en waarschuwt automatisch als er een storing in de 
telefoonlijn optreedt. 

2.2 Er wordt, na ontvangst van de volledig ingevulde aanmeldingsformulieren, 
een afspraak met de klant gemaakt. Het alarmeringsapparaat wordt, in 
overleg met de klant, geïnstalleerd in de woning van de klant binnen 10 
werkdagen na ontvangst van de aanvraag bij de afdeling Pieter Helpt. De 
klant verleent de monteur toegang tot de woning. 

2.3 Zodra de apparatuur is geplaatst, gaat het abonnement in en kan de klant 
gebruik maken van de personenalarmering. 

2.4 Een eventuele spoedplaatsing (plaatsing uiterlijk de volgende dag na 
melding bij de afdeling Pieter Helpt) behoort tot de mogelijkheden. 
Hiervoor geldt een hoger tarief. Buiten kantooruren (08.00-18.30 ma t/m 
vrij) geldt een toeslag op dit hogere tarief. 

2.5 Het kan voorkomen dat de monteur tijdens de installatie met onvoorziene 
technische problemen wordt geconfronteerd m.b.t. de telefoonaansluiting 
van de klant, waardoor de installatie - op dat moment - geen doorgang kan 
vinden. De monteur zal ter plekke proberen het probleem op te lossen of 
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met de klant in gesprek gaan wat de mogelijkheden zijn. Het kan 
voorkomen dat de alarmering dan niet geplaatst kan worden. 

2.6 Geadviseerd wordt een vaste analoge telefoonverbinding om de kwaliteit 
van de verbinding met de alarmcentrale te waarborgen.  

2.7 Indien de klant de alarmeringsapparatuur zelf aansluit op een digitaal 
modem van een internet/tv/telefoonprovider, dient dit zorgvuldig te 
gebeuren en dient de klant te allen tijde een testalarm te maken om te 
controleren of de melding binnenkomt bij de alarmcentrale. 

2.8 Indien het modem van de digitale internet/tv/telefoonprovider niet geschikt 
blijkt te zijn voor het doorlaten van het alarmeringssignaal kan de klant niet 
alarmeren. De klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor een goed 
werkende telefoonverbinding en/of een modem dat geschikt is voor de 
alarmeringsapparatuur, welke het alarmeringssignaal doorlaat. 

2.9 Eventuele kosten die voortvloeien uit het zorgen voor een goed werkende 
telefoonverbinding, zijn voor rekening van de klant (bijv. omdat de klant 
moet overstappen naar een andere provider of omdat er een monteur moet 
komen om het probleem op te lossen). 

2.10  Personenalarmering is niet mogelijk met mobiele telefonie. 
2.11  De plaatsingskosten zijn voor een standaard aansluiting op de 

bestaande   telefoonaansluiting. Indien er voor de aansluiting extra kabels 
moeten worden doorgetrokken of andere aanvullende werkzaamheden 
moeten worden verricht, zullen de kosten hiervan aan de klant achteraf 
worden doorberekend. 

2.12  Indien een klant een extra pols- of halsalarm of een nieuw 
polsbandje of halssnoer bestelt, worden de kosten hiervoor bij de klant in 
rekening gebracht. Dit is ook in het geval bij verlies, diefstal of beschadiging 
veroorzaakt door de klant zelf. 

 
3. Alarmoproep 

3.1 Bij een potentiële levensbedreigende situatie kan gebruik worden gemaakt 
van het alarm. De klant zal dan in contact komen met de medewerker van 
de alarmcentrale.  

3.2 De alarmcentrale beoordeelt de hulpvraag en zorgt indien nodig dat de 
benodigde hulpverlening overeenkomstig het abonnement (zie punt 4.) 
ingeschakeld wordt. 

3.3 Als er alarm wordt geslagen en de medewerker van de alarmcentrale kan 
de klant niet horen via de spreek-luisterverbinding zullen zij over gaan tot 
het inschakelen van de hulpverlener overeenkomstig het abonnement (zie 
punt 4.). 

3.4 Noodzakelijke klant gerelateerde gegevens kunnen worden uitgewisseld 
aan hulp- en dienstverleners om een adequate dienstverlening te kunnen 
realiseren. 

3.5 Bij onterecht gebruik van personenalarmering zal Pieter van Foreest de 
kosten die hiermee samenhangen in rekening brengen bij de klant. 

 
4. Abonnement 

4.1 Het abonnement bestaan uit twee delen. Het eerste deel is de techniek die 
alarm maken mogelijk maakt (zie punt 2). Het tweede deel heeft betrekking 
op de zorgopvolging van een alarm. Voor de zorgopvolging kan de klant 
kiezen uit twee verschillende opties: 
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4.2 Sociale alarmering 
4.2.1 Bij sociale alarmering waarschuwt de alarmcentrale een van de 

contactpersonen (familieleden, buren, vrienden, kennissen) die de klant bij 
aanmelding heeft doorgegeven. 

4.2.2 De klant moet minimaal drie contactpersonen doorgeven bij 
aanmelding. 

4.2.3 De klant regelt de sleuteloverdracht met de drie contactpersonen. 
4.2.4 Deze contactpersonen zullen 24 uur per dag, 7 dagen per week 

bereikbaar moeten zijn en zullen zich tot het uiterste moeten inspannen om 
binnen 30 minuten bij de klant te zijn om hulp te kunnen bieden. 

4.2.5 De alarmcentrale belt de contactpersonen met een afgeschermd 
nummer. De telefoon zal te allen tijde beantwoord moeten worden. 

4.2.6 Indien acuut noodzakelijk zal daarnaast een daartoe geëigende 
instantie gewaarschuwd worden (politie, brandweer of ambulance). 

 
4.3 Professionele alarmering 

4.3.1 Bij professionele alarmering schakelt de alarmcentrale direct een 
professionele zorgmedewerker van Pieter van Foreest in die zich tot het 
uiterste zal inspannen om binnen 30 minuten hulp te bieden. 

4.3.2 Pieter van Foreest beschikt over deskundige medewerkers die 
voldoen aan de gestelde kwalificaties die noodzakelijk zijn om de 
overeengekomen diensten te leveren. 

4.3.3 Indien acuut noodzakelijk zal daarnaast een daartoe geëigende 
instantie gewaarschuwd worden (politie, brandweer of ambulance). 

4.3.4 Bij professionele alarmering moet de woning van de klant betreden 
kunnen worden zonder dat de klant zelf open doet. Daarom moet Pieter 
van Foreest in bezit zijn van een of meerdere sleutels om de woning te 
betreden. De klant is zelf verantwoordelijk voor het leveren van de 
sleutel(s) en tekent hiervoor een sleutelverklaring. 

4.3.5 De sleutel(s) worden gecodeerd (zonder adresgegevens) en 
worden veilig opgeborgen. De sleutel(s) worden enkel gebruikt om de 
woning te openen indien er alarm geslagen is. Wanneer het abonnement 
beëindigd wordt, zullen de sleutel(s) die in bezit zijn van Pieter van Foreest 
weer overhandigd worden aan de klant of diens contactpersoon. 

4.3.6 De klant draagt er zorg voor dat er minimaal 2 contactpersonen 
worden doorgegeven bij de aanmelding die gebeld kunnen worden voor 
overleg en informatieverstrekking. 

 
5. Aansprakelijkheid 

5.1 Pieter van Foreest is niet aansprakelijk voor: 

 De werking van de alarmeringsapparatuur na onjuiste installatie. 

 Het niet tijdig aanwezig zijn van gewaarschuwde personen, 
hulpverleners of instanties als gevolg van onvoorziene 
omstandigheden (verkeersproblemen, ongelukken, 
weersomstandigheden e.d.) 

 Directe of indirecte schade welke  het gevolg is van het niet of niet 
goed functioneren van het openbare telefoonnet 

 Schade als gevolg van de handelswijze van de ingeschakelde 
hulpverlener(s) na een gemelde alarmoproep 

5.2 Bij een digitale telefoonverbinding en/of onjuiste (zelf) aangelegde tweede 
telefoontoestel, dan wel andere technische (hulp) middelen die op het 
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telefoon- en/ of alarmeringskastje aangesloten worden, kan Pieter van 
Foreest niet instaan voor de juiste werking van de alarmeringsapparatuur. 

5.3 De klant is verplicht zorgvuldig met de in de woning geïnstalleerde 
alarmeringsapparatuur om te gaan. De klant is verantwoordelijk voor de 
alarmeringsapparatuur totdat de alarmeringsapparatuur, na opzeggen van 
het abonnement, wordt opgehaald door de monteur.  

5.4 Bij beschadiging en/of storing van de alarmeringsapparatuur neemt de 
klant zo spoedig mogelijk contact op met telefoonnummer: 088 -1184201. 
Dit is het storingsnummer voor de alarmeringsapparatuur wat 24 uur per 
dag te bereiken is. 

5.5 Bij een storingsmelding die zeer dringend van aard is wordt een 
functiehersteltijd van 4 uur gegarandeerd, 7 dagen per week, 24 uur per 
dag. Bij een dringende storingsmelding wordt de storing verholpen binnen 
24 uur na melding. Bij een niet- dringende storingsmelding wordt de storing 
verholpen op de eerstvolgende werkdag. 

5.6 Indien Pieter van Foreest niet aan artikel 5.5 kan voldoen is hij slechts 
aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade voor de klant voor 
zover het te wijten is aan zijn schuld of voor zover dit krachtens de wet of 
de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 

5.7 Indien de storing te wijten is aan niet door Pieter van Foreest 
geïnstalleerde apparatuur of aan onjuist gebruik worden de kosten in 
rekening gebracht bij de klant. 

5.8 Ook kosten die ontstaan zijn als gevolg van schade of storing veroorzaakt 
aan de alarmeringsapparatuur door bewust of onbewust handelen van de 
klant, worden bij de klant in rekening gebracht. Bijvoorbeeld: 

 Bij schade aan alle onderdelen van de alarmeringsapparatuur 
(inclusief hals/polsalarm en trekkoord), telefoon, snoeren, stekkers 
e.d.; 

 Indien het alarmeringskastje per ongeluk is afgekoppeld of de 
stekker zit niet in de wandcontactdoos; 

 Indien de klant een betalingsachterstand heeft bij de 
telefoonprovider, waardoor de telefoon en daardoor de 
alarmeringsapparatuur niet meer werkt; 

 Indien de klant een monteur inschakelt en de schade of onjuiste 
installatie is te wijten aan de klant; 

5.9 Indien de klant van telefoonaanbieder wijzigt of van analoge aansluiting 
naar digitale aansluiting overstapt, zijn eventuele heraansluitingskosten 
voor rekening van de klant. 

5.10 De klant is verantwoordelijk voor het actueel houden van de 
gegevens die bij de aanmelding zijn aangeleverd. Wijzigingen dienen 
middels het wijzigingsformulier aan Pieter van Foreest doorgegeven te 
worden. Wijzigingen worden na ontvangst binnen 2 werkdagen verwerkt in 
ons systeem. Bij het informatiepakket wat de klant bij aanmelding 
ontvangt, zit standaard een wijzigingsformulier. Mocht de klant een nieuw 
wijzigingsformulier nodig hebben, dan kan dit worden aangevraagd bij de 
afdeling Pieter Helpt op telefoonnummer 015 - 5155000 of via 
pieterhelpt@pietervanforeest.nl. 

5.11 De klant kan aanspraak maken op de dienst- of zorgverlening als 
er aan deze leveringsvoorwaarden en de betalingsverplichtingen wordt 
voldaan. 
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6. Financieel 
6.1 De kosten voor het abonnement worden door Pieter van Foreest 

maandelijks via automatische incasso geïnd. De automatische incasso 
vindt in de eerste week van desbetreffende abonnementsmaand plaats. 
Mocht incasseren om wat voor reden niet mogelijk zijn en er ontstaat 
daardoor een betalingsachterstand van meer dan zestig dagen dan wordt 
de deelname aan het alarmeringsabonnement geschorst. Van hervatting 
van deelname kan pas sprake zijn als aan de betalingsverplichting is 
voldaan. De klant dient er rekening mee te houden dat er 
heraansluitingskosten in rekening gebracht zullen worden.  

6.2 Pieter van Foreest verstrekt maandelijks vooraf aan de automatische 
incasso een digitale of papieren factuur. Er zijn verzekeraars die tegemoet 
komen in de kosten. Er kan bij de eigen zorgverzekeraar geïnformeerd 
worden naar de (eventuele) declaratiemogelijkheden.  

6.3 Indien de klant geen automatische incasso af wil geven, worden er extra 
administratiekosten gerekend van € 5,00 per factuur. 

6.4 Extra kosten die aan de klant worden doorberekend worden achteraf aan 
de klant gefactureerd en indien er een machtiging van een automatische 
incasso is afgegeven, door Pieter van Foreest geïncasseerd. Op de factuur 
wordt het bedrag, de aard van de storing, reparatie of bestelling vermeld. 

6.5 Pieter van Foreest kan de tarieven jaarlijks verhogen op basis van de 
consumentenprijsindex van het CBS en behoudt zich het recht voor om bij 
andere kostenstijging, tarieven aan te passen. De klant wordt vooraf over 
andere tariefswijzigingen dan indexering geïnformeerd. 

 
 
7. Contract voorwaarden en opzeggen abonnement 

7.1 De deelname wordt standaard aangegaan voor de periode van tenminste 
twaalf maanden en wordt hierna voor onbepaalde tijd verlengd. Er geldt 
een standaard opzegtermijn van 1 kalendermaand, ingaande op de eerste 
dag van de volgende maand. Er wordt daarbij uitgegaan van de dag van 
ontvangst van het beëindigingsformulier door Pieter Helpt. 

 7.2  Het abonnement loopt vanaf de eerste dag van de maand t/m de laatste 
dag van de maand. De automatische incasso of facturering start altijd in de 
maand na aanmelding, Het gebruik van de personenalarmering gaat in op 
het moment van aansluiting. (Voorbeeld: aanmelding op 10 april, de 
alarmeringsapparatuur wordt op 16 april geïnstalleerd en treedt in werking. 
Vanaf 1 mei start de automatische incasso voor de maand mei. De klant 
heeft dan in april gratis aansluiting). 

 7.3  In specifieke zorg- en of behandelsituaties kan het abonnement voor de 
periode van 6 maanden worden aangegaan wat hierna voor onbepaalde 
tijd wordt verlengd. Hiervoor geldt eveneens een opzegtermijn van 1 
maand. 

7.4 Opzegging van het abonnement Personenalarmering kan alleen via het 
insturen van het volledig ingevulde beëindigingsformulier. Dit 
beëindigingsformulier moet worden gestuurd naar Pieter Helpt (Kalfjeslaan 
2, 2623 AA Delft o.v.v. Pieter Helpt/Personenalarmering of naar 
pieterhelpt@pietervanforeest.nl). Dit beëindigingsformulier wordt bij de 
bevestiging van de aanmelding standaard  meegeleverd. Er zal telefonisch 
contact met de klant en/ of contactpersoon worden opgenomen om een 
afspraak te maken om de apparatuur te verwijderen. 
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7.5  Het opzeggen van het abonnement personenalarmering op andere wijze 
dan via het beëindigingsformulier wordt niet in behandeling genomen.  

7.6  Het abonnement kan worden beëindigd: 

 Bij opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van 1 
kalendermaand ingaande op de eerste dag van de volgende 
maand. Voorbeeld: de opzegging van het abonnement wordt door 
de klant op 15 juni gedaan. Het abonnement wordt dan beëindigd 
op 31 juli. Er wordt daarbij uitgegaan van de dag van ontvangst 
van het beëindigingsformulier door Pieter Helpt. 

 Bij aantoonbare verhuizing naar een verzorgings- of verpleeghuis 
of bij overlijden is de opzegtermijn per het einde van de lopende 
maand. Voorbeeld: het overlijden vindt plaats op 10 april. Het 
abonnement wordt dan beëindigd op 30 april 

(Let op: er dient te allen tijde een beëindigingsformulier verstuurd te 
worden) 

7.7  Pieter van Foreest is bevoegd de deelname aan het abonnement 
personenalarmering per direct op te zeggen indien het verlenen van zorg- 
en hulpverlening wordt belemmerd of dat de klant niet kan voldoen aan de 
betalingsverplichting (zie punt 6.1). De klant wordt daarvan schriftelijk op 
de hoogte gesteld. 

7.8 Als een aanvraag binnen 2 werkdagen wordt afgezegd, om een andere 
reden dan in verband met overlijden van de klant, zal hiervoor € 30,- 
administratiekosten in rekening worden gebracht. 
 
 

8. Wijzigingen abonnement 
8.1 Wijzigingen dienen middels het wijzigingsformulier aan Pieter van Foreest 

doorgegeven te worden. Wijzigingen worden na ontvangst binnen 2 
werkdagen verwerkt in ons systeem. Bij het informatiepakket wat de klant 
bij aanmelding ontvangt, zit standaard een wijzigingsformulier. Mocht de 
klant een nieuw wijzigingsformulier nodig hebben, dan kan dit worden 
aangevraagd bij de afdeling Pieter Helpt op telefoonnummer 015 - 
5155000 of via pieterhelpt@pietervanforeest.nl. 

8.2. Het tijdelijke stopzetten van een abonnement is niet mogelijk. Het is wel 
mogelijk om het abonnement tijdelijk om te zetten van een professioneel 
naar een sociaal abonnement voor een periode van minimaal 3 maanden. 
De klant kan er ook voor kiezen het abonnement te beëindigen en later 
opnieuw aan te sluiten. De apparatuur wordt dan weggehaald. Later kan 
de klant het abonnement opnieuw afsluiten en de apparatuur laten her 
installeren. De gebruikelijke installatiekosten worden bij de klant in 
rekening gebracht. 

8.3 Het tijdelijk omzetten van de abonnementsvorm kan alleen schriftelijk 
worden gedaan d.m.v. het formulier tijdelijke omzetting, dat is aan te 
vragen via de Pieter Helpt.  

 
9. Demontage en verwijderen alarmeringsapparatuur 
9.1  Nadat de klant of contactpersoon het beëindigingsformulier heeft 

ingestuurd, zal er telefonisch contact met de klant of diens contactpersoon 
worden opgenomen voor een afspraak om de apparatuur te verwijderen. 
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9.2  De alarmeringsapparatuur wordt binnen 10 werkdagen na ontvangst van 
het beëindigingsformulier opgehaald door een monteur.  

9.3  Indien de klant gebruik wil blijven maken van de alarmering tot het einde 
van de abonnementsduur, dient de klant op het beëindigingsformulier aan 
te geven wanneer de apparatuur moet worden opgehaald, bijv. op de 
laatste dag van de volgende maand. 

9.4  De klant, of diens contactpersoon is verantwoordelijk voor de overdracht 
van het kastje, inclusief hals en/of polsalarm aan de monteur.  

9.5  In geval er een trekkoord in de sanitaire ruimte is geïnstalleerd, dient de 
monteur toegang te worden verleend tot de woning om het trekkoord te 
demonteren.  

9.6  Indien de alarmeringsset incompleet wordt ingeleverd bij de monteur, 
worden de extra kosten hiervan achteraf aan de klant doorberekend. De 
klant ontvangt hiervoor een factuur. 

9.7 Het is niet de bedoeling dat de alarmeringsapparatuur wordt opgestuurd of 
ergens wordt afgegeven. 

 
 

10. Verhuizing 
10.1 Een verhuizing dient altijd schriftelijk te worden gedaan d.m.v. het 

wijzigingsformulier. 
10.2 Aan het verhuizen van de apparatuur zijn kosten verbonden (demontage 

en heraansluiting) Deze kosten zullen bij de klant in rekening worden 
gebracht, zie prijslijst. 

10.3 Indien de klant zelf de alarmeringsapparatuur verhuist en aansluit is dit op 
eigen risico van de klant. Pieter van Foreest is niet aansprakelijk voor de 
werking van de alarmeringsapparatuur na het onjuist aansluiten van de 
apparatuur door de klant zelf. 

10.4 Schade of storing ontstaan aan de apparatuur door het onjuist demonteren 
en installeren door de klant, zal in rekening worden gebracht bij de klant. 

10.5 Indien er een monteur moet worden ingeschakeld om de storing te 
verhelpen, zullen de kosten bij de klant in rekening worden gebracht. 

 
11. Wet persoonsregistratie 

  De persoonsgegevens worden door Pieter van Foreest in een 
persoonsregistratiesysteem opgenomen en worden uitsluitend gebruikt voor 
het doel waarvoor zij verstrekt zijn, t.w. een effectieve en efficiënte uitvoering 
van het abonnement, en worden vertrouwelijk behandeld. Het 
privacyreglement Pieter van Foreest is van toepassing.  

 
 

12. Wijziging Algemene Voorwaarden Personenalarmering 
12.1 Pieter van Foreest heeft het recht deze algemene  voorwaarden te 

wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn voor de klant, dertig 
dagen nadat de klant daarvan op de hoogte is gesteld, bindend. 

12.2 Alleen de meest recente versie van de algemene voorwaarden 
personenalarmering is van toepassing. Deze krijgt de klant toegestuurd of 
kan worden gedownload via www.pietervanforeest.nl of worden 
opgevraagd bij Pieter Helpt. 

 
 


