
 

Aan de gebruikers van personenalarmering MeerVoormekaar in de gemeente West Maas en 

Waal. 

 

 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

 

U heeft een alarmeringstoestel mét een zender via MeerVoormekaar in Druten. 

Het wordt tijd om deze apparatuur te vervangen voor een moderner systeem. 

Vanaf 1 november 2019 zal de oude apparatuur niet meer in gebruik zijn. 

 

U woont in de gemeente West Maas en Waal. 

De aansluiting en controles van de apparatuur is steeds door stichting Voormekaar (later 

MeerVoormekaar) in Druten gedaan. De gemeente West Maas en Waal heeft er niet voor 

gekozen MeerVoormekaar te vragen deze dienst uit te voeren. Dit betekent dat 

MeerVoormekaar de service in uw gemeente zal gaan stoppen. 

Vóór 1 oktober 2019 moet u daarom zelf uw nieuwe aansluiting regelen.  

 

De huidige apparatuur (alarmeringstoestel én zender) komen wij bij u ophalen. Het huidige 

apparaat, dat u nu in bruikleen heeft, dient daarbij compleet te zijn. Apparaat en halszender. 

Mocht de halzender niet aanwezig zijn moeten wij 60,- inrekening brengen.  

Wij doen dat op afspraak uiterlijk 1 november. Als u ons apparaat niet meer gebruikt (omdat 

u een andere heeft) worden ook geen kosten meer in rekening gebracht.  

 

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

Op de achterzijde van deze brief worden aan u 3 alternatieven geboden waaruit u kan 

kiezen. 

 

 

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 
E r.schouten@meervoormekaar.nl 
P Campuslaan 6, 6602 HX Wijchen 
W www.meervoormekaar.nl  
A Druten: van Heemstraweg 53, 6651 KH Druten 

mailto:schouten@meervoormekaar.nl
http://www.meervoormekaar.nl/


 

 

Drie mogelijke alternatieven zijn:  

• M-Alert € 15,- per maand. Exclusief aansluitkosten (€ 55,-) 

Bereikbaar op: 0413 – 273 155 of www.m-alert.nl of info@m-alert.nl. 

Met een persoonlijk alarmapparaat van M-ALERT is er altijd hulp binnen handbereik. Via 

een draadloze alarmknop kan er eenvoudig alarm worden gemaakt en kan er hulp 

worden ingeschakeld. Dit kunnen familie, buren of vrienden zijn. Maar ook professionele 

opvolging van de thuiszorg is in overleg mogelijk.  

 

• https://forms.focuscura.com/index.html 

cAlarm Home € 22,95 per maand. Exclusief aansluitkosten (€84,70). 
Bereikbaar op 030 - 6927050  
Een persoonlijk alarm voor in en om het huis, dat u makkelijk om uw hals of pols kunt 
dragen. Dag en nacht alarm slaan met één druk op de knop. 
Professionele opvolging is mogelijk voor meerprijs. Dan wordt geen contact opgenomen 
met contactpersonen maar met (bijvoorbeeld) de zorggroep Maas en Waal. 
 

• Prettig Thuis Wonen € 22,95 per maand. Exclusief aansluitkosten (€99,95). 

Bereikbaar op 088 - 3993993 

Prettig Thuis Wonen vindt het belangrijk dat mensen veilig en prettig thuis wonen en 

maakt daarom voor iedereen de Prettig Thuis Wonen App beschikbaar. Met deze 

professionele app kunt u gratis alarmeren naar familie, vrienden of kennissen. 

Met professionele opvolging (dus niet via contactpersonen) €33,50 (incl. eerste 3 

oproepen) 
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