
Vérian |Alarm Thuis 
PERSONENALARMERING VOOR IN EN OM HET HUIS 

 
Waarom  
Verian I Alarm Thuis? 
 

 Zeker en veilig  thuis 

 Keuze uit halskoordje of 

polsbandje 

 Professionele Meldkamer 

welke 7 x 24 uur          

bereikbaar is 

 Professionele apparatuur 

welke ook werkt op       

digitale telefonie 

 

Verian | Alarm  Thuis 

 

 

Personenalarmering 24 uur per dag hulp in geval 

van een noodsituatie 
 

Waarom 

U wilt graag zo lang mogelijk zelfstandig wonen, met extra zorg 

en diensten gaat dat prima. Soms brengt zelfstandig wonen ook 

beperkingen met zich mee, want wat gebeurt er als u plotseling 

onwel wordt of valt, alleen bent en geen telefoon binnen hand-

bereik heeft? Met Vérian Personenalarmering voelt u zich een 

stuk veiliger in uw eigen vertrouwde omgeving en kan alle zorg 

in uw eigen huis geleverd worden. 

Wat ontvangt u? 

 

Vérian | Alarm Mobiel bestaat uit twee delen: een lichtgewicht 

zendertje met alarmknop en een alarmmelder op een vaste 

plaats in uw woning. U kunt de zender eenvoudig bij u dragen, 

aan het bijbehorende halskoordje of aan het polsbandje.  

De zender is spatwaterdicht. U kunt het zonder probleem ge-

bruiken in vochtige ruimtes, zoals de badkamer. Maar u kunt 

het niet gebruiken onder de douche of in bad.  

De vaste alarmmelder zorgt voor het contact tussen u en de 

meldcentrale wanneer u op de zender drukt. U kunt ook recht-

streeks via dit apparaat een alarm doen uitgaan.  

 

Hoe werkt het? 

 

Met één druk op de knop weet u zeker dat er hulp onderweg is. 

De alarmmelder geeft het signaal meteen door aan de Vérian 

Zorgcentrale, die 24 uur per dag bereikbaar is en de oproep 

doorgeeft aan de door u opgegeven contactpersoon. U kunt 

kiezen voor hulp van uw eigen contactpersonen of hulp van uw 

zorgorganisatie. 

 



 
Contact opnemen 
 
Neem voor meer informatie 

over onze diensten en  

producten telefonisch of per   

e-mail contact met ons op.   

 

Vérian 
 

Postbus 1032 

7301 BG Apeldoorn 

 

088—126 3 126 

 

www.verian.nl  

pa@verian.nl 

Waar? 

Het Vérian I Alarm Thuis wordt aangesloten op uw vaste 

telefoon – en/of internet aansluiting. 

Bij het monteren van het alarmapparaat laat de monteur u 

oefenen in het gebruik van het alarmapparaat door een 

keer een testalarm te maken met de Vérian Zorgcentrale.  

Wat kost het? 

De kosten van Vérian | Alarm Thuis staan genoemd in de 

tarievenlijst.  

Het apparaat wordt aan u in bruikleen gegeven en deze 

dient na beëindiging van de overeenkomst weer geretour-

neerd/opgehaald te worden.   

 

Verian | Alarm Thuis 

 

Wie zijn wij? 

Door onze jarenlange ervaring in de zorg, weten we hoe 

het werkt. We staan voor flexibiliteit, vertrouwen en per-

soonlijk contact. Er zijn inmiddels meer dan 8.000 gebrui-

kers welke dagelijks gebruik maken van onze professione-

le persoonsalarmering en toegang. Samen met onze me-

dewerkers zorgen wij dat u langer, veilig en zelfstandig 

thuis kunt blijven wonen.  

Verian 

  Professionele kwaliteit 

  24 uur per dag, 7 dagen per 

week bereikbaar 

  Méér dan 8.000 gebruikers 

Altijd een    

veilige keus! 


