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Veilig zelfstandig thuis wonen door cAlarm personenalarmering:

cAlarm Comfort is uit te breiden met de volgende opties:

Deze opties kunnen gelijktijdig met uw personenalarmering meegeleverd worden. Vraagt u deze opties later aan 
(na de eerste installatie) dan betaalt u het installatietarief van € 86,90.

Per maand € 5,20Rookmelder

Extra kosten

Trekkoord met extra alarmknop

Per maand € 7,95

Per maand € 8,20

Extra zender Het Sieraad 

Per maand € 5,20

Per maand € 7,20

Extra hals- of polszender voor partner

Extra veiligheidsopties

Goedemorgen sms-service

Eenmalige kosten

cAlarm Start
Dit is de instapvariant van onze personenalarmering en is aangesloten op uw vaste telefoon- en internetverbinding.

Maandelijks € 20,95

Installatie aan huis
Een ervaren installateur zorgt voor de installatie, activatie en persoonlijke uitleg.

BasistariefcAlarm Home abonnement

Installatie & activatie

 

Spoedinstallatie (toeslag)
Wilt u een spoedinstallatie binnen 24 uur? Bel ons op 030 – 692 70 50
om de mogelijkheden te bespreken.

cAlarm Comfort 
cAlarm Comfort heeft een draadloze verbinding met een SIM-kaart. Het is mogelijk om extra veiligheidsopties aan te 
schaffen en uw halszender te vervangen voor een elegant Sieraad.

 
+ € 63,30 Extra

€ 86,90

Maandelijks € 24,95

Verschilt per zorgorganisatie

Inclusief in het basistariefSociale alarmopvolging
Opvolging door uw eigen sociaal netwerk na alarmoproep.

Professionele alarmopvolging
U kiest voor alarmering met professionele alarmopvolging. 

KostenAlarmopvolging en toegangsoplossing

Per maand € 5,05cKey Pin
Sleutelkluis met pincode. Inclusief service en onderhoud van het apparaat.

Per maand € 15,70
cKey Door
Elektronische deuropener. Inclusief service en onderhoud van de apparatuur.

cKey Pin Plus
SKG** sleutelkluis met pincode. Inclusief service en onderhoud van het apparaat

Per maand € 7,05

Eenmalig € 63,00Installatie cKey*
* Bij gelijktijdige installatie van cAlarm en cKey ontvangt u € 25,00 korting op het totale installatiebedrag en betaalt u € 124,50

€ 38,20

Gratis

Demonteren en ophalen apparatuur op uw thuislocatie

Zelf demonteren en terugsturen via retourdoos

Eenmalige kostenRetourneren

Uw cAlarm personenalarmering retourneren:

Alle prijzen zijn inclusief btw. Deze prijzen zijn geldig tot 1 januari 2022


