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Aanvullende* Algemene voorwaarden Personenalarmering m.b.t. 
declaratieverkeer DSW en Stad Holland 
 
*Deze aanvullende voorwaarden zijn alleen van toepassing op klanten die hun zorgverzekering 

hebben afgesloten bij Zorgverzekeraar DSW en Stad Holland en zijn aanvullend aan de algemene 
voorwaarden Personenalarmering van Pieter van Foreest. 
 
 
1. Algemeen 

1.1 Zorgverzekeraar DSW en Stad Holland worden in deze aanvullende 
Algemene Voorwaarden zorgverzekeraar genoemd. 

1.2 Pieter van Foreest is door Zorgverzekeraar DSW en Stad Holland 
gemachtigd het declaratieverkeer voor de klant met personenalarmering te 
verzorgen, d.w.z. Pieter van Foreest dient voor klanten met 
personenalarmering, die verzekerd zijn bij Zorgverzekeraar DSW en Stad 
Holland, een declaratie in bij de zorgverzekeraar 

1.3 Pieter van Foreest gaat pas over tot het indienen van declaraties voor 
personenalarmering bij de zorgverzekeraar als Pieter van Foreest een 
schriftelijke machtiging tot vergoeding van personenalarmering van de 
zorgverzekeraar voor de betreffende klant heeft ontvangen. 

 
Procedure aanvraag/toestemming 

2.1 Pieter van Foreest of FocusCura vraagt namens de klant toestemming bij 
de zorgverzekeraar om in aanmerking te komen voor een vergoeding 
personenalarmering. 

2.2 De klant dient een schriftelijke gemotiveerde toelichting van de 
behandelend huisarts of medisch specialist samen met het 
aanmeldformulier aan Pieter van Foreest of FocusCura te verstrekken. 

2.3 Pieter van Foreest of FocusCura stuurt de schriftelijke gemotiveerde 
toelichting samen met het aanmeldingsformulier aan de zorgverzekeraar. 

2.4 De zorgverzekeraar beoordeelt de aanvraag van de klant en bij 
goedkeuring ontvangt Pieter van Foreest een machtiging. 

2.5 De klant ontvangt een kopie van de machtiging.  
 
Financieel 

3.1 Pieter van Foreest declareert enkel op basis van de machtiging die hij van 
de zorgverzekeraar heeft ontvangen. Dit geldt zowel voor de periode als 
voor de hoogte van de vergoeding. 

3.2 De vergoeding van de zorgverzekeraar wordt maandelijks verrekend met 
het door de klant aan FocusCura verschuldigde bedrag voor het 
abonnement personenalarmering vanaf het moment dat Pieter van Foreest 
de machtiging van de zorgverzekeraar heeft ontvangen. 

3.3 De start en einddatum van de machtiging van de zorgverzekeraar is 
leidend voor de declaratie door Pieter van Foreest. De vergoeding zal zo 
nodig met terugwerkende kracht worden uitgekeerd aan de klant. 

3.4 In het geval de vergoeding niet voldoende is om alle kosten voor het 
abonnement personenalarmering te dekken, dan zijn de resterende kosten 
voor rekening van de klant en deze worden bij de klant in rekening 
gebracht.  

3.5 Indien de alarmeringsapparatuur is geplaatst en de zorgverzekeraar geeft 
geen toestemming voor een vergoeding, dan is de klant het volledige 
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abonnementsgeld aan FocusCura verschuldigd. De overeenkomst met 
FocusCura kan niet worden ontbonden.  

3.6 Het genoemde vergoedingstarief in de machtiging van de zorgverzekeraar 
is een maandtarief en mag één maand ná datum van plaatsing van de 
alarmeringsapparatuur worden gedeclareerd. 

3.7 De periode van het abonnement personenalarmering en de machtiging van 
de zorgverzekeraar hoeven niet overeen te komen. 

3.8 Pieter van Foreest of FocusCura is niet aansprakelijk voor het al dan niet 
toestemming verlenen voor een vergoeding voor personenalarmering door 
de zorgverzekeraar 

 
Recht op voldoening van de declaratie bij de zorgverzekeraar 

4.1 De klant/verzekerde heeft geen recht op voldoening van de declaratie door 
de zorgverzekeraar, indien of voor zover: 
a. De klant/verzekerde jegens de zorgverzekeraar geen recht heeft op de 

verleende zorg of op de vergoeding van de kosten van die zorg. 
b. De declaratie betrekking heeft op andere zorg dan die waarop de 

overeenkomst van toepassing is. 
c. Personenalarmering waarop de declaratie betrekking heeft, meer dan 

12 maanden voor de ontvangst van de declaratie is geplaatst bij de 
klant. 

d. Sprake is van fraude. 
e. Bij het indienen van de declaratie blijkt dat de klant/verzekerde, niet 

(meer) verzekerd is bij de zorgverzekeraar, dan wel dat er (tijdelijk) 
geen dekking is. 

 
 


