
www.wilgaerden.nl         

Voor het regelen van de zorg die u nodig heeft, staat u er niet alleen voor.  
Onze consulenten denken graag met u mee. Wilt u meer weten?  
Belt u dan met onze consulenten wonen en zorg: 0229  287 730.

Begrip voor de ouderen om ons heen. Mensen zoals iedereen.  
Met een levensverhaal. Een eigen unieke geschiedenis. Voor die mensen  

doen wij het, zorg en ondersteuning bieden op maat. Nuchter en 
liefdevol, zoals je mag verwachten van een West-Friese zorgaanbieder. 

Gewoon, zelfstandig wonend of bij een van onze locaties. Tijdelijk of 
voor langere termijn. Maar altijd op maat, even doeltreffend als flexibel. 

Buigzaam als de wilgen in de West-Friese aarde: Wilgaerden.

(zorg)
appartementen

Thuiszorgwoonzorgcentra + 
(zorg)appartementen

De Rustenburcht
Ursem

De Horstenburgh
Obdam

Rozenstaete
De Goorn

Vijverstate
Avenhorn

Zandhove
Spanbroek

Avondlicht
Hoorn

Hollandse Cirkel
Zwaag

Westerhaven
Hoorn

Perelaar
Zwaag

Brinkpark
Blokker

Kersenboogerd
Hoorn

De Wilgenhof
Wervershoof

Het Noorderlandhuis
Hoogkarspel

Bosmanstaete
Venhuizen

Herfstzon
Enkhuizen

Westerhof
Enkhuizen

Sint Nicolaas
Enkhuizen

Zorgalarmering

Veilig thuis wonen
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Langer genieten van het leven en ’t liefst zo zelfstandig mogelijk in 
de vertrouwde omgeving, wie wil dat nou niet? Maar wat doet u als er 
iets gebeurt en er niemand in de buurt is? Dan kunt u op Wilgaerden 
rekenen. Want dan biedt onze zorgalarmering uitkomst. Met één druk 
op de knop krijgt u snel hulp. We hebben daarvoor 2 systemen: Systeem 
‘Huis’ heeft een bereik van 15 meter en is dus in en om het huis te 
gebruiken.  Systeem ‘EropUit’ werkt via het mobiele telefoonsysteem 
en kan door heel West-Friesland gebruikt worden. 

Op elk moment van de dag
We installeren een sleutelkluis en een alarmkastje in uw 

woning. Daarbij krijgt u een zender, die u altijd om uw hals 

of pols draagt. Eventueel tegen extra betaling is een extra 

kleinere pols- of halszender beschikbaar. Op de zender 

zit een alarmknop. Als u valt, onwel wordt, u zich onveilig 

voelt,  of om een andere reden in nood zorg nodig heeft, 

dan drukt u op uw alarmknop. De verzorgende neemt 

contact met u op en komt zo nodig naar u toe.

Met zorgalarmering bent u dus altijd verzekerd van 

hulp, zeven dagen per week, overdag, ’s nachts en in het 

weekend. Met de bijgeleverde sleutelkluis is snelle en 

veilige toegang tot uw huis voor onze zorgmedewerker 

geregeld. 

‘Dankzij  
deze hulp  
kan ik nog  
fijn thuis  
blijven wonen.’

Breed inzetbaar
Voor een abonnement op het alarmerings-systeem betaalt u maandelijks 

een vast bedrag. Betaling gaat via automatische incasso. U kunt per maand 

opzeggen. Indien u een medische indicatie van uw ziektekostenverzekeraar 

heeft voor personenalarmering, neemt de verzekeraar over het algemeen 

een deel van deze kosten voor zijn rekening. Dit verschilt per verzekeraar. 

Als u geen indicatie voor zorg heeft en een verzorgende moet naar u 

toekomen omdat u een hulpvraag heeft, dan ontvangt u hiervoor een 

factuur. Voor details verwijzen we u naar www.wilgaerden.nl.

‘Het voelt veilig om deze knop bij me te 
dragen. Want in geval van nood, weet ik 
dat er altijd iemand dichtbij is van de zorg 
die me kan helpen.

de heer  
van Ophem

Prijzen systeem zorgalarmering 2019 

Pakket Huis* (internet is vereist)

Apparatuur, sleutelkluis en oproep  25,75 per maand

Extra pols- of halszender    5,65 per maand

Pakket Eropuit* 

Apparatuur, sleutelkluis en oproep  39,75 per maand

Extra pols- of halszender         5,65 per maand

Eenmalige installatie- & aansluitkosten   40,00

Borg    100,00

*Om snel en veilig bij u ter plaatse te komen, werken wij met een sleutelkluis (Puck). Deze heeft 

het politiekeurmerk Veilig Wonen en is SKG gecertificeerd. Onze eigen installateurs komen bij u 

langs om deze kluis bij u te installeren. Uw huissleutel wordt bewaard in deze kluis zodat onze 

zorgmedewerkers te allen tijde bij u binnen kunnen komen. 


