
 

 

Veiligheid in en om huis! 

- Personenalarmering - 



 

 

 

Ultieme vrijheid met onze personenalarmering 

Een personenalarmering van ZorgCompleet      

ondersteunt u thuis, buitenshuis en zelfs op      

vakantie! Onze personenalarmeringen zijn        

wereldwijd te gebruiken en zijn voorzien van een 

prepaid simkaart van KPN en werken daardoor 

volledig zelfstandig.  

U betaalt géén abonnementskosten!  

Drukknop of horloge, kies wat bij uw situatie past 

ZorgCompleet heeft een groot assortiment personen-

alarmeringssystemen, van zeer eenvoudig tot          

systemen met zeer veel mogelijkheden. 

Wij nemen alle zorg uit handen! Wij programmeren 

uw alarmsysteem en zorgen voor een duidelijke uitleg. 

Moet er na de aflevering toch nog iets worden        

aangepast: dan verzorgen dit graag voor u. 

Praktisch in gebruik 

Onze producten zijn ontworpen voor dagelijks 

gebruik. Veel van onze alarmsystemen zijn    

(spat-)waterdicht zodat u er met een gerust hart 

mee kan douchen of bijvoorbeeld afwassen. 

De bediening van alle systemen is eenvoudig. 

Geen overbodige knoppen die het product     

ingewikkeld maken! Uw veiligheid staat voorop! 



 

 

SOS knop 

Met 1 druk op de knop wordt de personenalarmering 

geactiveerd en staat de gebruiker in contact met  

familie, vrienden, buren of mantelzorgers. Als er bij 

het eerste  nummer niet opgenomen wordt, 

zal automatisch nummer 2 gebeld worden en daarna num-

mer 3. Deze cyclus wordt herhaald. Wanneer er wordt op-

genomen, ontstaat er een spreek-luisterverbinding en kan 

er op afstand met elkaar  worden gesproken. 

Locatiebepaling 

De personenalarmering zoekt altijd naar de beste        

signalen in de omgeving om de locatie te bepalen. Ze 

maken gebruik van  GPS, LBS, GPRS, AGPS of WIFI         

positionering. Zo kunt u altijd en overal zien waar de   

drager van de personenalarmering zich bevind.   

Valdetectie 

Zonder dat de SOS knop wordt ingedrukt, 

krijgen de  contactpersonen bij een val een 

alarmmelding met de betreffende locatie op 

hun mobiele telefoon.  

Batterijspanning 

Wanneer de batterij minder dan 20% van 

zijn vermogen beschikbaar heeft,             

ontvangen de  contactpersonen               

automatisch een sms bericht.                 

Maximale veiligheid dus! 



 

 

 

Meer informatie 

Neem contact op met ZorgCompleet of kijk op onze website: 

www.zorgcompleet.eu 

Tel: 013—207 07 80 

E-mail: advies@zorgcompleet.eu 

Maakt u een afspraak met ons zodat we voldoende tijd voor u kunnen vrijmaken.  

Bezoekadres: 

Beekseweg 9A, 5087 KA  Diessen 

Demonstratie 

Het aanschaffen van een personenalarmering is vaak een 

grote stap. Graag leggen wij u tijdens een vrijblijvende 

afspraak alle mogelijkheden uit. We adviseren u over de 

beste oplossing voor uw situatie. Wij leveren al          

alarmsystemen vanaf € 119,95. 

Wij ontvangen u graag in onze winkel in Diessen. Is het 

moeilijk om naar ons te komen, dan komen we graag bij u 

thuis langs.  

Veilige zone 

Dit is een veilige zone waarbinnen de persoon zich kan 

begeven. U kunt een diameter ingeven waarbinnen de 

gebruiker zich vrij kan bewegen. Als de veilige zone 

wordt verlaten krijgen de contactpersonen een      

melding daarvan en kunnen tot actie overgaan. De             

gebruiker heeft op deze manier zoveel mogelijk       

vrijheid en is toch overal vindbaar.  Deze functie kan 

worden geactiveerd wanneer er sprake is van          

bijvoorbeeld dwalen als gevolg van dementie.  


