AANVRAAGFORMULIER
Invulinstructie
•
•
•

Houdt u alle gegevens van uw contactpersonen bij de hand;
Leest u de akkoordverklaring goed door, voordat u tekent;
Zorgt u ervoor dat u ALLE pagina’s hebt ingevuld om teleurstelling in de afhandeling te
voorkomen.

Persoonsgegevens
Achternaam - Voorletters

: Dhr./Mw.

Straat – Huisnummer

:

Postcode – Woonplaats

:

Geboortedatum

:

Telefoon vast

:

Telefoon mobiel

:

BSN

:

IBAN

: NL

Huisarts

:

Telefoon huisarts

:

Zorgverzekeraar

:

Relatienummer Zorgverzekeraar

:

Woonsituatie

Alleenwonend

Niet-alleenwonend

Spraak

Goed

Matig

Slecht

N.v.t.

Gehoor

Goed

Matig

Slecht

N.v.t.

Mobiliteit

Goed

Matig

Slecht

N.v.t.

Bijzonderheden:

Extra opties, zie de bijlage voor tarieven en informatie
Draadloze rookmelder
(Geeft rookmelding door aan alarmcentrale)

Ja

Nee

Aantal:

Welzijnsmelding

Ja

Nee

Collierzender (i.p.v. standaardzender)

Ja

Nee

Extra zender

Ja

Nee
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Contactpersonen
1. Naam contactpersoon

: Dhr./Mw.

Relatie (familie, buren etc.)

:

Straat – Huisnummer

:

E-mailadres

:

Telefoon 1

:

Telefoon 2

:

2. Naam contactpersoon

: Dhr./Mw.

Relatie (familie, buren etc.)

:

Straat – Huisnummer

:

E-mailadres

:

Telefoon 1

:

Telefoon 2

:

3. Naam contactpersoon

: Dhr./Mw.

Relatie (familie, buren etc.)

:

Straat – Huisnummer

:

E-mailadres

:

Telefoon 1

:

Telefoon 2

:

Professionele alarmopvolging
Gaat u gebruik maken van
professionele alarmopvolging?

Ja

Nee

Indien ja:
Naam organisatie

:

Plaats

:

Telefoon 1

:

Telefoon 2

:
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Akkoordverklaring
•

Ik ga akkoord met de Bruikleenovereenkomst die als bijlage is toegevoegd;

•

Ik ga akkoord met automatische incasso van de verschuldigde kosten voor
personenalarmering door CSI Service;

•

Ik beschik over een goed functionerende analoge of digitale telefoonaansluiting;

•

Ik heb op minder dan 2 m. van mijn telefoonaansluiting een stopcontact ter beschikking;

•

Ik ga (indien van toepassing) akkoord met het verzenden van mijn persoonsgegevens
aan een professioneel alarmopvolger door CSI Service;

•

Ik zorg ervoor dat de door mij opgegeven contactpersonen en/of de professioneel
alarmopvolger in bezit zijn van een sleutel van mijn woning of zelfstandig mijn woning
kunnen binnenkomen;

•

Indien de reguliere toegang tot mijn woning of het inschakelen van opgegeven
contactpersonen en/of professioneel alarmopvolger niet mogelijk is ga ik akkoord met het
betreden van mijn woning door politie en/of brandweer.

Ik ben akkoord met bovenstaande akkoordverklaring.
Ondertekening

Plaats:

Naam:

Datum:

Handtekening:

Alle zijden (pagina 1, 2 en 3) invullen en opsturen naar
CSI SERVICE, Postbus 99, 5595 ZH Leende
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