
 
 
Abonnement en tarieven personenalarmering De Kattenberg 
Voor huurders zonder thuiszorgindicatie                         
 
Voor huurders van De Kattenberg die een overeenkomst hebben afgesloten voor personenalarmering 
van Marga Klompé gelden de volgende afspraken en tarieven.  
 
Abonnement 

 Abonnementstarief: 

 Het abonnementstarief bedraagt €29 per maand (incl. BTW)   

 Het tarief geldt tot en met 31 december 2023.  
 

 De abonnementskosten voor de dienst personenalarmering worden maandelijks via automatische 
incasso door Marga Klompé geïnd, hiervoor geeft u toestemming bij aanmelding.  

 

 Er worden geen installatiekosten in rekening gebracht.  
 
Kosten alarmopvolging  
De kosten voor alarmopvolging worden als volgt in rekening gebracht:  
 

 Huurders zonder thuiszorgindicatie hebben een overeenkomst met Marga Klompé voor de dienst 
personenalarmering De Kattenberg. De geleverde alarmopvolging wordt na alarmering bij u in 
rekening gebracht.  
 

 Hiervoor hanteert Marga Klompé onderstaande tarievenlijst, deze ontvangt u bij het 
aanmeldformulier.   

 

Tarievenlijst 2022 

Tarieven in het kader van Particuliere dienstverlening en alarmopvolging. 

Functie    Uurtarief 

Oproepbare verzorging tussen 7.00 – 23.00 uur € 60,50 

Oproepbare verpleging tussen 7.00 – 23.00 uur € 78,68 

Oproepbare verzorging / verpleging tussen 23.00 – 7.00 uur  € 114,30 

  

Voor alarmopvolging, na alarmering, wordt de uitgevoerde tijd in rekening gebracht. 
Hierbij brengen we minimaal 15 minuten in rekening. 
 

 
Marga Klompé kan de tarieven van de dienst personenalarmering De Kattenberg jaarlijks verhogen op 
basis van indexering en kostenstijging. De klant wordt vooraf over andere tariefswijzigingen dan 
indexering geïnformeerd. 
 
Voor overige informatie en voorwaarden verwijzen we naar de algemene voorwaarden 
personenalarmering van Marga Klompé: www.margaklompe.nl/dekattenberg/voorwaarden/ 
 
U kunt bij uw zorgverzekering informeren of u in aanmerking komt voor vergoeding van de 
abonnementskosten en kosten van alarmopvolging van de Personenalarmering Marga Klompé. 
 
 
 

http://www.margaklompe.nl/dekattenberg/voorwaarden/


 
 
Abonnement en tarieven personenalarmering De Kattenberg   
Voor huurders met een thuiszorgindicatie van Marga Klompé   
 
Voor huurders van De Kattenberg die een overeenkomst hebben afgesloten voor de dienst 
personenalarmering van Marga Klompé, gelden de volgende afspraken en tarieven.  
 
Abonnement 

 Abonnementstarief: 

 Het abonnementstarief bedraagt €29 per maand (incl. BTW)   

 Het tarief geldt tot en met 31 december 2023.  
 

 De abonnementskosten voor de dienst personenalarmering worden maandelijks via automatische 
incasso door Marga Klompé geïnd, hiervoor geeft u toestemming bij aanmelding.  

 

 Er worden geen installatiekosten in rekening gebracht.  
 
Kosten alarmopvolging  
De kosten voor alarmopvolging worden als volgt in rekening gebracht:  
 

 Bij huurders in de Kattenberg met een thuiszorgindicatie en een overeenkomst met Marga Klompé 
voor de dienst personenalarmering De Kattenberg, wordt de geleverde alarmopvolging op uw 
thuiszorgindicatie geboekt.  
 

 Het overeengekomen tarief voor alarmopvolging wordt door Marga Klompé rechtstreeks 
ingediend bij de zorgverzekering. Hiervan ontvang u geen rekening van Marga Klompé.  

 

 Voor deelnemers aan het project De Kattenberg is personenalarmering een onderdeel van de 
voorzieningen en gelden andere voorwaarden.  

 
Marga Klompé kan het abonnementstarief van de dienst personenalarmering De Kattenberg jaarlijks 
verhogen op basis van indexering en kostenstijging. De klant wordt vooraf over andere 
tariefswijzigingen dan indexering geïnformeerd. 
 
Voor overige informatie en voorwaarden verwijzen we naar de algemene voorwaarden 
personenalarmering van Marga Klompé. Zie ook:  www.margaklompe.nl/dekattenberg/voorwaarden/ 
 
U kunt bij uw zorgverzekering informeren of u in aanmerking komt voor vergoeding van de 
abonnementskosten van de dienst personenalarmering van Marga Klompé. 
 
 

http://www.margaklompe.nl/dekattenberg/voorwaarden/

