
Inschrijfformulier Livio Personenalarmering/
professionele zorgopvolging (EHBA: Eerste Hulp Bij Alarmering)

Persoonsgegevens eerste abonnee
Gegevens van de persoon die woont op het adres waar de alarmering geplaatst moet worden.

Achternaam en voorletter(s)

Adres

Postcode en woonplaats

Geboortedatum Man              Vrouw

Telefoon

Mobiele telefoon

E-mailadres

Burgerservicenummer

Naam ziektekostenverzekeraar

Lidmaatschapsnummer Livio+

Huisarts
Wij verzoeken u de NAW- en contactgegevens van uw huisarts in te vullen. Daarnaast ook het nummer van uw
huisartsenpost buiten kantooruren.

Naam

Woonplaats

Telefoonnummer

Telefoonnummer buiten kantoortijd

Persoonsgegevens tweede abonnee (alleen invullen indien van toepassing)
Indien er een tweede persoon gebruik maakt van dezelfde alarmerings-unit op hetzelfde adres, verzoeken wij de gegevens van 
deze tweede persoon in te vullen. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.
(Wilt u een tweede alarmerings-unit? Neem dan contact op met de Livio Zorgcentrale).

Achternaam en voorletter(s)

Geboortedatum Man              Vrouw

Burger Service Nummer
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Geef beknopt aan welke klachten uw dagelijks leven belemmeren en die een reden voor een eventueel in te roepen
noodhulp kunnen vormen. Kruis vervolgens bij medische informatie aan wat voor u van toepassing is.

Gegevens medische situatie eerste abonnee Gegevens medische situatie tweede abonnee

Beschrijf (eventuele) aard van de klachten: Beschrijf (eventuele) aard van de klachten:

Geboortedatum Man              Vrouw

Telefoon

Mobiele telefoon

Burger Service Nummer

 
Uw keuze en noodzakelijke informatie voor alarmopvolging

U kunt kiezen uit twee vormen alarmopvolging: personenalarmering en professionele zorgopvolging (EHBA).

Ik wil Personenalarmering en draag zelf zorg voor tenminste drie sleutelhouders.
In geval van nood kunt u via onze meldcentrale alarmeren. Onze verpleegkundig centralist schakelt via het
alarmsysteem uw eigen netwerk in. Uw eerste sleutelhouder wordt gebeld. Bij geen gehoor wordt de volgende
opgegeven sleutelhouders benaderd.
Ik wil professionele zorgopvolging (EHBA) door Livio.
Bij een alarm zorgt Livio voor professionele alarmopvolging door een verpleegkundige of verzorgende. Livio heeft een
streeftijd om binnen 30 minuten bij u te zijn. Livio is hiervoor 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. Om
opvolging mogelijk te maken is het uw verantwoordelijkheid toegang tot de woning te regelen. De abonnee of eigenaar
van de woning gaat hiermee akkoord. Toegangscontrole tot de woning kan met een sleutelkluis of sleutelbuis. Livio
neemt geen sleutels in beheer. Bij de zorgcentrale (0900-9200) of bij het ZorgPunt van Livio kunnen ze u hierover
informeren.

Telefoon aansluiting
Geef aan welke soort telefoonlijn u heeft. Analoog is een standaard telefoonlijn (bijv. KPN), digitaal is via een internet- 
verbinding en kabel wordt in de Livio regio veelal aangeboden door Ziggo of UPC. U kunt ook een GSM kaart gebruiken in de 
alarmeringsunit indien u hier een abonnement op afsluit. Door monitoring en alarmering zal een klein bedrag van de GSM 
kaart worden afgeschreven. Het risico op een niet-werkend of lege GSM kaart is voor de klant.

Vaste lijn. Telefoonnummer                                                                                                           Analoog          Kabel          Digitaal

Op GSM kaart die is geactiveerd (SIM-only). Mobiel telefoonnummer:

ernstige allergie

hart- en vaataandoeningen

CARA/COPD

spierziekte

reuma

diabeet insuline

diabeet tablet

bloedverdunners

gebruik van zuurstof

dementie/verward/psychische 
aandoening

trachea stoma/trachea canule
(luchtpijp)

stoma (spijsverteringskanaal)

verminderd gezichtsvermogen

verminderd spraakvermogen

verminderd gehoor/doof

rollator/rolstoefafhankelijk/
bedlederig

ernstige allergie

hart- en vaataandoeningen

CARA/COPD

spierziekte

reuma

diabeet insuline

diabeet tablet

bloedverdunners

gebruik van zuurstof

dementie/verward/psychische 
aandoening

trachea stoma/trachea canule
(luchtpijp)

stoma (spijsverteringskanaal)

verminderd gezichtsvermogen

verminderd spraakvermogen

verminderd gehoor/doof

rollator/rolstoefafhankelijk/
bedlederig
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Gegevens sleuterhouders/contactpersonen 
Bij een alarmmelding moet iemand uw woning binnen kunnen komen om hulp te verlenen. Deze personen noemen we sleutel-
houders. Kiest u voor personenalarmering met opvolging door uw eigen netwerk, dan vragen we u om de gegevens van in te 
vullen van minimaal drie sleutelhouders in uw directe omgeving die Livio kan bellen in geval van nood in de te waarschuwen 
volgorde. Ons advies: zorg dat er minimaal één (06)nummer bij is van iemand die altijd bereikbaar is, kies contactpersonen die 
beschikken over een sleutel van uw woning en binnen 15 minuten aanwezig kunnen zijn. Mochten alle nummers onverhoopt 
niet bereikbaar zijn wordt door Livio de politie of brandweer ingeschakeld. Geef wijzigingen en/of afwezigheid sleutelhouders 
(bijv. vakantie) altijd aan Livio door!
Kiest u voor personenalarmering met professionele zorgopvolging door Livio (EHBA), dan vragen wij u minimaal één
contactpersoon aan ons door te geven.

Sleutelhouder/contactpersoon 1 Sleutelhouder/contactpersoon 2

Naam

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer(s)

Relatie tot de betrokkene

In bezit huissleutel          Ja         Nee          Ja         Nee

Sleutelhouder/contactpersoon 3 Sleutelhouder/contactpersoon 4

Naam

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer(s)

Relatie tot de betrokkene

In bezit huissleutel          Ja         Nee          Ja         Nee

Betaling

Betaling abonnement
Betaling abonnementsgeld gaat middels doorlopende SEPA machtiging. Indien u gebruik wilt maken van uitsluitend 
personenalarmering vult u vraag 8 en 9 in. Wilt u gebruik maken van personenalarmering met professionele opvolging door Livio 
(EHBA) vult u dan vraag 8, 10 en 11 in. Indien u lid bent van LivioPlus ontvangt u korting op het abonnementsgeld. Bent u geen 
lid maar wilt u lid worden, stuurt u dan het aanmeldingskaart gelijktijdig met dit inschrijfformulier naar ons op. U profiteert dan 
direct van korting.

Plaatsing personenalarmering (standaard kosten)

Plaatsing van de alarmeringsapparatuur (u betaalt eenmalig € 59,35)

Spoedplaatsing van de alarmeringsapparatuur (u betaalt eenmalig €59,35 + €65,00 (spoed) = €124,35)

Abonnementsgeld personenalarmering*
*alleen invullen als u kiest voor opvolging door eigen netwerk

Ik ben geen lid van Livio+ (u betaalt maandelijks vooraf € 23,20 voor de huur van het alarmtoestel incl.
aansluiting op de zorgcentrale)
Ik ben lid van Livio+ (u betaalt maandelijks vooraf € 20,20 voor de huur van het alarmtoestel incl.
aansluiting op de zorgcentrale)
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Abonnementsgeld personenalarmering + professionele zorgopvolging (EHBA)*
*alleen invullen als u kiest voor professionele opvolging door Livio

Ik ben geen lid van Livio+ (u betaalt maandelijks vooraf € 28,20 voor de huur van het alarmtoestel incl.
aansluiting op de zorgcentrale en professionele zorgopvolging)
Ik ben lid van Livio+ (u betaalt maandelijks € 25,20 voor de huur van het alarmtoestel incl. aansluiting op
de zorgcentrale en professionele zorgopvolging).
Indien geen zorg afneemt van Livio gaat u akkoord met de automatischeb incasso van daadwerkelijke
oproepen, welke per 15 minuten worden afgerekend à € 63,00 per uur. Neemt u wel zorg af van Livio, wordt
dit bedrag van uw indicatie betaald.

Toegangscontrole*
*alleen invullen als u voor professionele opvolging door Livio kiest

Ik heb nog geen sleutelcode. Neem voor meer informatie contact op met de zorgcentrale 0900-9200 of bij het 
Livio zorgpunt bij u in de buurt.
Mijn sleutelcode is:

Door deze vraag in te vullen geeft u toestemming tot toegang tot de woning.

Eventuele bijzonderheden:

Door het invullen, ondertekenen en opsturen van de overeenkomst geef ik aan gebruik te willen maken van  
Personenalarmering met opvolging contactpersonen of met professionele zorgopvolging van Livio. Door  
ondertekening verklaar ik de ‘voorwaarden personenalarmering en professionele opvolging Livio’ gelezen te hebben 
en hiermee akkoord te zijn.
Door het invullen van uw bankgegevens en ondertekening hiervan geeft u toestemming om het abonnementsgeld 
door Livio (NL20 ZZZ 081 222 020 000) automatisch van uw rekening te laten schrijven.

Bankgegevens aanvrager

IBAN/BIC

Ten name van

Woonplaats

Datum

Handtekening

Dit formulier kunt u opsturen naar:
Livio
t.a.v. Klantenadviseurs Enschede
Antwoordnummer 1189
7500 VB Enschede
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