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Tarieven Vérian Personenalarmering 2020 
(Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden) 
 
 

 

Personenalarmering met sleuteladressen van familie, buren, 
vrienden of mantelzorg 
Eenmalige plaatsingskosten alarmtoestel standaard 
(binnen 7 werkdagen) 

€ 72,10 
 

Eenmalige plaatsingskosten alarmtoestel spoed  
( binnen 2 werkdagen) 

€ 128,75 
 

Maandabonnement huur en aansluiting op de alarmcentrale 

(met het VVP 10% korting**) 

€ 20,68 
 

**Het Vérian Voordeel Pakket (VVP) kost € 18,25 per huishouden per jaar. 

Indien u abonnee van het VVP bent, worden de kosten: 
Maandabonnement huur en aansluiting op de alarmcentrale i.c.m. VVP korting € 18,61 

 
 
 

 

Plaatsing Alarmtoestel en Veilige Toegang met politie keurmerk 
sleutelkluis 
Personenalarmering in combinatie met Oproepbare Zorg  van Vérian 
U kunt alleen gebruik maken van de Oproepbare Zorg  van Vérian als u geen 
zorgindicatie heeft van een andere organisatie. 

Eenmalige montage en demontage alarmtoestel en Veilige Toegang sleutelkluis 

met Politiekeurmerk, binnen 7 werkdagen 

€ 155,53 

 

Eenmalige montage en demontage alarmtoestel en Veilige Toegang sleutelkluis 

met Politiekeurmerk, binnen 2 werkdagen 

€ 258,53  

Maandabonnement huur alarmtoestel en aansluiting op de alarmcentrale 
(met het VVP 10% korting**)  

€   20,68 

Maandabonnement Veilige Toegang: Huur Clavisio Smart Sleutelkluis ( SKG***) €   16,50 

Maandabonnement Veilige Toegang: Huur Puck Sleutelkluis ( SKG**) €     8,00 

Eenmalige bijdrage centrale voordeurkluis  

 

€   15,45 

** Het Vérian Voordeel Pakket (VVP) kost € 18,25 per huishouden per jaar. 

Indien u abonnee van het VVP bent, worden de kosten: 
Maandabonnement huur en aansluiting op de alarmcentrale in combinatie met 

VVP korting 

€   18,61 

In verband met de eisen die het Politiekeurmerk stelt, kunnen de kluizen alleen nog gehuurd 

en geplaatst worden door Vérian.  
 

 

Zie ommezijde voor de mogelijkheden voor veiligheid in huis in combinatie met 
Personenalarmering 
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Extra opties bij Veilig Thuis Pakket 

Kosten per maand / 
eenmalig 

 

 Huur 2e halszender 
 

 
€    3,78 

 

 Huur rookmelder per maand 

 Eenmalige installatiekosten rookmelder 
 

 
€    7,07 
€  20,57 

 

 huur dwaaldetectie per maand (deurcontact) 

 eenmalige installatiekosten dwaaldetectie 
 

 
€    6,85 
€  20,57 

 

 huur trekkoord per maand (bijvoorbeeld in de douche) 

 eenmalige installatiekosten trekkoord 
 

 
€    6,85 
€  20,57 

 


