
ALGEMEEN REGLEMENT UITLEENDIENST PERSONENALARM-TOESTELLEN 
 
 
Wie is voor wat verantwoordelijk ? 
 
Voor een aanvraag personenalarmtoestel kan men terecht bij maatschappelijk assistente Mieke 
Roose op iedere werkdag van 8.30 uur tot 12.30 uur op het nummer  050/81.01.86. 
 
Wie komt in aanmerking voor een personenalarmtoestel ? 
 
Personen die wegens een bestendige slechte fysische of mentale toestand niet in staat zijn, 
ingeval zich een noodsituatie voordoet, op voldoende snelle wijze op eigen krachten zich 
buitenshuis te begeven. 
 
Voorwaarden : 
 
- De cliënt moet in elk geval beschikken over een telefoontoestel of een toestel aanvragen. 
 
- In een particuliere woning wonen ofwel met personen die omwille van beroepsactiviteiten e.a.     
   veelvuldig afwezig zijn zodat de aanvrager doorgaans een vrij lange periode van de dag alleen 
thuis is.  
 
- Er moet voldoende mantelzorg aanwezig zijn om bereikbaar te zijn bij een eventuele oproep. 
 
- De cliënt moet eerst de mogelijkheid tot het lenen van een toestel via zijn ziekenfonds uitputten 
vooraleer hij in aanmerking komt voor een personenalarmtoestel. 
 
Hoe gebeurt de aanvraag ? 
 
Alle aanvragen gebeuren bij de maatschappelijk assistente Mieke Roose. 
Na de aanvraag komt de maatschappelijk assistente op huisbezoek om na te gaan of de betrokke-
ne een reële kans maakt om in aanmerking te komen voor een personenalarmtoestel. 
Na voorlegging aan het OCMW bestuur wordt het dossier verder opgevolgd door de 
maatschappelijk assistente. 
 
Huurprijs. 
 
Maandelijks ontvangt de cliënt een factuur ten bedrage van 18,59 euro. 
 
Jaarlijks op 1 januari wordt de huurprijs geïndexeerd overeenkomstig de toepasselijke 
gezondheidsindex. 
 
Provinciale tegemoetkoming aan cliënten. 
 
Om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming dient de cliënt aan volgende 
voorwaarden te voldoen: 
 
- recht hebben op het sociaal telefoontarief 
- een vaste telefoonlijn hebben 
- in West-Vlaanderen wonen. 



 
AKKOORD PERSONENALARMTOESTEL 
 
 
Ondergetekende  
…………..……………………………………………………………………… 
 
wonende 
………………………………………………………………………………………….. 
 
te 8490 Jabbeke 
…………………………………………………………………………………… 
 
verklaart zich akkoord met alle elementen uit dit reglement dat twee bladzijden telt en zal ze 
nauwgezet naleven. 
 
 
 
Te Jabbeke op ……………………………………….. 
 
 
Voor akkoord, 
(handtekening) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opgemaakt in tweevoud, waarvan één exemplaar voor de cliënt. 



 


