PERSONENALARMSYSTEEM
PERSONENALARMSYSTEEM
VOOR MEER VEILIGHEID
Je veilig voelen is erg belangrijk. Soms heb je hulp nodig en
ben je niet meer in staat om die hulp in te roepen.
Stel je voor: je bent gevallen en je kan niet meer rechtstaan.
Het telefoontoestel staat vlakbij maar is voor jou onbereikbaar.
Wat nu? Met het personenalarmsysteem (PAS) kan je met één
knop hulp inroepen.

HOE WERKT HET?
Het PAS bestaat uit een zender en een ontvanger. De zender
draag je als een halsketting rond je hals of bevestig je aan
je pols. De ontvanger is verbonden met je vast telefoontoestel
of je gsm. Met één druk op de knop kom je automatisch bij
de alarm-centrale terecht. Deze centrale is dag en nacht
bemand en zal onmiddellijk na jouw oproep de opgegeven
contactpersonen contacteren. Ook al ben je niet in staat om te
antwoorden, de centrale weet altijd van wie de oproep komt en
doet het nodige.

WIE KOMT JE HELPEN?
Bij de installatie van het toestel geef je een aantal helpers op:
familie, buren, de huisarts … Kortom, iedereen die volgens jou
bereid is om in geval van nood hulp te bieden. Bij voorkeur zijn
dit ook mensen die zonder jouw tussenkomst de woning kunnen
betreden. Deze lijst wordt in volgorde van bereikbaarheid
opgemaakt. In geval van een oproep zal de alarmcentrale de lijst
in dezelfde volgorde aflopen tot er hulp kan geboden worden. De
centrale heeft ondertussen steeds contact met jou.

IS HET VAST TOESTEL ALTIJD TE GEBRUIKEN?
Ook als de stroom uitvalt, werkt het toestel nog een tijd verder
op batterijen. De centrale krijgt zelfs een melding van de
stroomuitval en doet dan het nodige. Ook de werking van de
batterijen wordt gemonitord.

WIE INSTALLEERT HET PAS?
De toestellen PAS BASIC en PAS DETECT worden geplaatst
door Tele-hulp. De installateur controleert steeds of alles goed
aangesloten is en juist functioneert. De toestellen PAS GPS en
PAS SOS worden niet geïnstalleerd, maar standaard aan huis
geleverd met bpost. Het tarief hiervoor is € 7,50.
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een slimme zet

WELKE SYSTEMEN?

WAT KOST HET?

PAS HOME GAMMA:
PAS BASIC EN PAS DETECT

De prijs varieert van systeem tot systeem. Als OZ klant betaal je
volgende maandelijkse huurprijzen:

PAS BASIC
Dit toestel bestaat uit een zender en een ontvanger.
De ontvanger wordt verbonden met het vast telefoontoestel.

PAS BASIC 		
PAS DETECT 		
PAS HOME DRAADLOOS
PAS GPS 		
PAS SOS 		

€ 15,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 19,50
€ 6,00

Je betaalt een eenmalige installatiekost van € 50.
Een waarborg hoef je niet te betalen.
Voor de betaling van de huurprijs ontvang je per 3 maanden
een factuur.
Ontvanger

Zender

WAT ALS?
PAS DETECT
Aan het gewone alarmtoestel kunnen maximaal 2 detectoren
gekoppeld worden.
Er is de keuze uit:
• CO-detector (voorkomt vergiftiging met koolstofmonoxide)
• branddetector (meldt rookontwikkeling)
• valdetector (zorgt bij een val voor een alarm).
Je kan maximaal 2 verschillende of 2 dezelfde detectoren
kiezen.
PAS HOME DRAADLOOS
Steeds meer mensen hebben geen vaste telefoonlijn meer.
Daarom is er nu ook een draadloos toestel. Je kan het
beschouwen als een soort modem, die het alarmsignaal snel
doorstuurt.

PAS MOBILE GAMMA: PAS GPS EN PAS SOS
PAS GPS
Dit personenalarmsysteem (eigenlijk een gsm) is uitgerust
met een gps. Dat betekent dat de alarmcentrale je altijd kan
localiseren. Je kan met dit toestel dus overal naartoe,
in tegenstelling tot het systeem dat verbonden is aan een vaste
telefoonlijn.
PAS SOS
Door de programmering van een alarmnummer in je eigen
gsm word je door middel van dit nummer verbonden met de
alarmcentrale. Ook hiermee ben je dus erg mobiel.

PAS BASIC EN PAS DETECT
Neem rechtstreeks contact op met Tele-hulp in volgende
gevallen:
• je wilt de contactpersonen van je PAS wijzigen
• je PAS-toestel is stuk en je wilt het laten herstellen
• je wenst over te stappen naar een ander PAS-systeem
(de installatie van het nieuwe systeem is kostenloos)
Tele-hulp
tel. 055 61 21 07 / secretariaat@tele-hulp.be
PAS GPS EN PAS SOS
Maak je gebruik van een PAS GPS of een PAS SOS?
Dan kan je bij vragen of wijzigingen terecht bij je persoonlijke
klantenadviseur of bij OZ Sociale Dienst.
Wil je je PAS stopzetten?
Breng je PAS-toestel dan binnen in een van de OZ Shops
of je OZ kantoor. Je kan het ook met de post opsturen naar
OZ Shop, Boomsesteenweg 5, 2610 Wilrijk
(Bpack Secur: € 6,93 voor pakketten < 2kg).
Voor alle andere vragen i.v.m. je PAS kan je terecht bij
OZ Sociale Dienst.

OZ SOCIALE DIENST
IN JE BUURT
OZ SOCIALE DIENST ANTWERPEN
Boomsesteenweg 5 - 2610 Wilrijk Antwerpen
tel. 03 201 84 80
OZ SOCIALE DIENST BRUGGE
Gistelsesteenweg 294 bus 1 - 8200 Sint-Andries Brugge
tel. 050 40 52 09
Telefonische bereikbaarheid
Elke werkdag doorlopend van 8u30 tot 16u30
Of mail naar socialedienst@oz.be
www.oz.be/gezondheid/sociale-dienst

OZ is de overkoepelende naam van een aantal entiteiten die elk hun eigen activiteiten organiseren. Meer details, info en voorwaarden op www.oz.be/groep-oz
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