
U heeft een alarmeringstoestel mét een zender via MeerVoormekaar in Druten. 
Het is nodig om deze apparatuur te vervangen voor een moderner systeem. 

Vanaf 1 november zal de oude apparatuur niet meer in gebruik zijn. 

 

MeerVoormekaar heeft gekozen om te gaan werken met M-Alert uit Uden. In deze keuze hebben wij 

de kwaliteit én de prijs laten meewegen.  
Als u daarmee akkoord gaat, vervangen wij uw huidige apparatuur met die van M-Alert.  

Wij vragen u de bijgevoegde akkoordverklaring in te vullen en naar ons terug te sturen.  

 
U kunt ook kiezen om een ander systeem te gaan gebruiken. Vóór 1 oktober 2019 moet u dan zelf uw 

nieuwe aansluiting regelen. MeerVoormekaar kan u hierover adviseren. Wij kennen echter geen 

systeem dat goedkoper is, dan via M-Alert. 

U moet dan dus zelf een ander systeem gaan kiezen dat vóór 1 november 2019 in werking is.  

Voor 1 november 2019 komen wij dan de apparatuur (apparaat én halszender) bij u ophalen. 

 
MeerVoormekaar hoopt dat u akkoord gaat met de vervanging door M-Alert. In september zullen we 

met u een afspraak maken om de apparatuur om te wisselen en te installeren. De huidige apparatuur 

(alarmeringstoestel én zender) komen wij bij u ophalen. 

 

Het is helaas niet te voorkomen dat de kosten wat hoger worden dan nu het geval is. 

De huidige prijs die u nu per maand betaald is € 13,30 

De nieuwe prijs is € 15 per maand als u een vaste telefoonlijn heeft en € 20,- met een mobiele 

simkaart. Voor de installatie van de nieuwe apparatuur moeten we € 55,- in rekening brengen. 

In het nieuwe systeem heeft u een contract met M-Alert en krijgt u voortaan ook de rekening van 

M-Alert. MeerVoormekaar blijft wel het vertrouwde adres voor uw vragen. 

In de praktijk zal er weinig veranderen.  

 

MeerVoormekaar plaatst bij u in huis een alarmeringstoestel, dat via een gewone of mobiele 

telefoonaansluiting in verbinding staat met de centrale meldkamer. U krijgt een zender met een 

alarmknop aan een halsketting of polsband (naar keuze). Als u hulp nodig heeft, drukt u op de knop 

van de zender en uw contactpersonen worden door de alarmcentrale gewaarschuwd. Met de 

vervanging van de nieuwe alarmering zullen de namen en telefoonnummers van de door u 

opgegeven mantelzorgers gecontroleerd worden of deze nog juist zijn. 

 

In de komende maanden maken wij dus met u een afspraak voor de vervanging. Bij de vervanging of 

inlevering dient het huidige apparaat dat u nu in bruikleen heeft compleet te zijn. Apparaat én 

halszender. Mocht de halzender niet aanwezig zijn moeten wij €60,- in rekening brengen.  

 

Heeft u nog vragen? 

Neem contact (ma. t/m vrij. van 09.00 - 12.30 uur) op met Odette van der Donk 024 – 6418459  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ruud Schouten 

Coordinator Welzijns- en ondersteuningsdiensten 

r.schouten@meervoormekaar.nl 

  

mailto:schouten@meervoormekaar.nl


Keuzeformulier 

 

 

Voor 1 november 2019 wordt de huidige apparatuur en halszender voor de personenalarmering in 

Druten vervangen. 

 

Ondergetekende kiest ervoor:  

 

 

o Over te stappen naar de service van M-Alert. MeerVoormekaar blijft uw contactadres. 

Daarmee geef ik aan de apparatuur bij M-Alert te gaan huren en de maandprijs van € 15,- 

aan M-Alert te gaan betalen.  

Hierbij geef ik toestemming dat MeerVoormekaar mijn adres- en bankgegevens 

doorgeeft aan M-Alert zodat zij een huurcontract kunnen opstellen dat ik bij aflevering 

van de apparatuur kan tekenen. 

Tevens realiseer ik dat aan de installatie van de nieuwe apparatuur eenmalige kosten van 

€55,- zijn verbonden. 

 

 

o Niet over te stappen naar M-Alert en zelf een keuze te maken voor een andere 

leverancier van personenalarmeringapparatuur. MeerVoormekaar kan u hierover 

adviseren.  

 

 

 

Naam:   ………………………………………………………………………………………. 

 

 

Adres:  ………………………………………………………………………………………. 

 

 

Woonplaats:  ………………………………………………………………………………………. 

 

 

Telefoon:  ………………………………………………………………………………………. 

 

 

Banknummer: ………………………………………………………………………………………. 

 

 

Geboortedatum: ……………………………………………………………………………………. 

 


