
Veiligheid is een van de belangrijkste voorwaarden om zelfstandig 

thuis te kunnen blijven wonen. Maar hoe en wie waarschuwt u als 

er iets aan de hand is? Met cAlarm Home van FocusCura kunt u 

met één druk op de knop direct alarm slaan. Zo kunnen we bij

een noodsituatie onmiddellijk passende hulp bieden. Een

gerust gevoel. Ook als u alleen woont. 

€ 23,50 per maand

vanaf

Continue monitoring 

We weten altijd of uw cAlarm werkt 

zoals het zou moeten. Iedere vier 

uur geeft cAlarm Home een signaal 

over de status van het apparaat. 

Afwijkingen worden automatisch 

door ons opgemerkt. Als de stekker 

niet in het stopcontact zit of een 

batterij moet worden vervangen, 

zien we dit meteen. Door die 

continue monitoring kunnen we 

veel sneller problemen verhelpen. 

Altijd verbinding 

cAlarm Home werkt via het 

draadloze mobiele netwerk. We 

beantwoorden uw alarmoproep 

altijd. Mocht de verbinding van een 

mobiele aanbieder wegvallen, dan 

schakelt cAlarm automatisch over 

naar een ander mobiel netwerk. U 

heeft voor cAlarm dus geen vaste 

internet- of telefoonverbinding 

nodig.

Oplossingen op afstand 

Met behulp van slimme 

technologie kunnen we 

storingen grotendeels op afstand 

verhelpen, meestal door het 

alarmapparaat te herstarten. Er 

is dus geen installateur nodig die 

bij u thuiskomt om het apparaat 

opnieuw in te stellen. U heeft er 

geen omkijken naar en wij lossen 

het voor u op. 

cAlarm Home, het personenalarm dat altijd werkt! 

De alarmknop van onze moderne personenalarmering draagt u zonder dat het opvalt om uw hals 

of pols. Het alarm maakt gebruik van de nieuwste technieken en werkt geheel zelfstandig. Het staat 

draadloos in verbinding met een professionele zorgcentrale.* U heeft geen vaste telefoonlijn nodig en 

weet zeker dat uw alarmoproep altijd wordt beantwoord. Er staat dag en nacht iemand voor u klaar. 

Gebeurt er iets? Dan schakelt de zorgcentrale hulp in. U kiest zelf of dit uw kinderen, vrienden of buren 

zijn. Of professionele zorgverleners via uw zorgorganisatie*.

fc.care/producten

* Op het aanmeldformulier vindt u welke mogelijkheden opvolging er voor u beschikbaar zijn. 



Extra hals- of polszender: Als u voor uzelf een extra alarmknop 

wilt. Of als uw partner ook personenalarmering wilt? Dan heeft 

u alleen een extra hals- of polszender nodig. 

Trekkoord met extra alarmknop: Bijvoorbeeld voor in de 

badkamer. Wanneer u aan dit koord trekt, gaat er direct een 

signaal naar een hulpverlener van de zorgcentrale. 

Rookmelder: Deze slimme rookmelder geeft bij rook naast een 

geluidssignaal ook een signaal naar een hulpverlener van de 

zorgcentrale. 

Goedemorgen sms-service: Dagelijks automatisch sms-bericht 

op basis van bewegingssensor naar uw mantelzorgers om te 

laten weten dat u aan de dag bent begonnen. 

Extra veiligheidsopties
cAlarm Home is uit te breiden met extra veiligheidsopties*: 

i

www.focuscura.com

Heeft u interesse in 
cAlarm Home?

Meer informatie vindt u op fc.care/ 

calarm-home of bel FocusCura op 

werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur 

op het telefoonnummer 030 - 692 70 50.

Vakkundige installatie  
aan huis

Onze installateur komt bij u thuis en geeft 

u een duidelijke uitleg over het gebruik van 

cAlarm Home. U betaalt hiervoor eenmalig

€ 85,95 installatiekosten.

Vergoeding door 

zorgverzekeraar

In veel gevallen krijgt 

u een deel van cAlarm 

Home personenalarmering 

vergoed. De vergoeding 

bestaat meestal uit een 

deel van de maandelijkse 

kosten voor de huur van het 

alarmtoestel. Ook vergoeden 

sommige verzekeraars 

de installatiekosten. Wij 

adviseren u navraag te doen 

bij uw zorgverzekeraar of u 

in aanmerking komt en wat u 

moet doen om een vergoeding 

te krijgen. 

* cAlarm Home en de extra veiligheids-

   opties kunnen per situatie verschillen.

De op deze leaflet vermelde tarieven zijn geldig van 1 januari 2020 tot 31 december 2020.


