
Snel hulp in geval van nood. Met personenalarmering van Rivas schakelt u snel de hulp in die u 
thuis nodig heeft. Dat is een veilig gevoel. Voor uzelf, maar ook voor uw naasten. In geval van nood 
maakt u met één druk op de knop direct contact met de alarmcentrale van Rivas Zorglijn. De 
Rivas-medewerker zorgt ervoor dat meteen hulp naar u toekomt. 

Bepaal zelf uw hulp
Bij het afsluiten van personenalarmering bepaalt u zelf welke hulp wordt ingeschakeld in geval 
van een alarmering: 
1.  iemand uit uw omgeving: bijvoorbeeld uw kinderen, mantelzorger of buren;
2.  een Rivas-zorgverlener: deze is 24 uur per dag 7 dagen per week beschikbaar en heeft ervaring   
 met dergelijke situaties. De zorgverlener verleent eerst de hulp die u nodig heeft en schakelt   
 indien nodig de huisarts en/of ambulance in. Uiteraard informeert hij of zij ook uw  
 contactpersonen als dat nodig is. 

Zender met noodknop en alarmeringskastje
Bij personenalarmering draagt u een zender met noodknop om uw hals, om uw pols of aan uw 
broek-/rokband. Om te zorgen dat u altijd in staat bent om op de alarmknop te drukken is het 
noodzakelijk dat u de zender bij u draagt, zowel overdag als ’s nachts. Legt u de zender ’s nachts 
op het nachtkastje, doe dat dan met het koordje naar beneden zodat u erbij kunt als u op de 
grond ligt. Wil uw partner ook gebruikmaken van de alarmering? Dan kunt u tegen meerkosten 
een tweede zender huren. Zo bent u allebei verzekerd van snelle hulp in geval van nood. 

Naast de zender krijgt u ook een alarmeringskastje. Drukt u op de knop van uw zender, dan 
maakt het alarmeringskastje verbinding met de centrale en neemt de medewerker van Rivas via 
het kastje direct contact met u op. Het alarmeringskastje wordt op uw vaste telefoonlijn aan-
gesloten. Het kastje heeft dan een vaste plek binnen uw huis. Mocht de medewerker u niet horen 
omdat u niet kunt spreken of omdat u niet in de buurt van het kastje bent dan stuurt hij of zij 
meteen hulp naar u toe. 

Personenalarmering van Rivas Zorggroep
24 uur per dag verzekerd van hulp

Rivas Zorglijn 0900-8440
www.rivas.nl
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Aansluitkosten
Voor de aansluiting van personenalarmering betaalt u eenmalig € 95,- aansluitkosten*. 
Hierbij wordt door onze leverancier, de firma Focus Cura, een alarmeringskastje geplaatst dat het 
contact tussen uw zender en Rivas Zorglijn regelt. 

Spoedinstallatie
Rivas streeft ernaar de personenalarmering binnen tien dagen bij u aan te sluiten. Een spoed-
installatie is mogelijk. De aansluitkosten hiervoor bedragen € 190,- *.  Aansluiting vindt dan 
plaats binnen twee werkdagen. 

Abonnementskosten
U betaalt vaste maandelijkse abonnementskosten voor de alarmopvolging, los van het feit of u in 
die maand wel of geen gebruik heeft gemaakt van het systeem. Het abonnement is inclusief een 
regelmatige controle van de apparatuur en gratis vervanging van de batterij. 

De abonnementskosten bedragen:
 l € 21,65 per maand bij hulp door iemand uit uw omgeving*
 l € 24,75 per maand bij hulp door een Rivas-zorgverlener*

Afsluiting van de personenalarmering
Als u wilt stoppen met de alarmering kunt u contact opnemen met de Rivas Zorglijn 0900-8440. 
U krijgt dan een retourdoos van de firma Focus Cura, zodat u het alarmeringskastje terug kunt 
sturen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Korting voor leden van Rivas
Als u lid van Rivas bent of wordt, krijgt u € 20,- korting* op de aansluitkosten.

Vergoedingen
In bepaalde gevallen worden de kosten van de aansluiting en het abonnement geheel of 
gedeeltelijk vergoed. Informeer bij uw gemeente, uw zorgverzekeraar of uw woningbouw-
vereniging of u recht heeft op vergoeding. 

Meer informatie en aanvragen
Voor meer informatie over en het aanvragen 
van de alarmering belt u met Rivas Zorglijn 
0900-8440 of kijkt u op de website www.rivas.nl.

*Prijspeil per 2019. Genoemde prijzen zijn inclusief btw.
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