Aansluitingsformulier zorgcentrale
1. Gebruiker
ID-code (door WGK in te vullen): ….………………………
Titel:

☐ Mijnheer

Dossiernummer (door WGK in te vullen): ………………………….………

☐ Mevrouw

Dossierbeheerder (door WGK in te vullen): ….…………..………………

(karakteristieken: geslacht)

Naam + voornaam:

………………………………………………………….……………..…………………………………………………………………….……………………………

Adres: ………………………………………………………….……………..…………….…………………………….…....……….…………………………………….……………………………
Telefoon: ……….………………………..……...….…….…..………

GSM: ………………………………………..…..…..…………………….….………..……

Geboortedatum: ………..….……………………………….……

Rijksregisternummer: ………...………………….…………..…………….……

GEGEVENS MUTUALITEIT OF KLEVER:
Code en naam van mutualiteit:

….………………………

Kleef hier vignet van patiënt

TAAL: ☐ Nl ☐ Fr ☐ Eng ☐ andere

GEZINSSITUATIE (karakteristieken: status):
☐ Alleenwonend
☐ Samenwonend

☐ partner

☐ zoon

☐ dochter

☐ ander:

…………………...….…….…..………
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2. Woonsituatie
SOORT WOONST (karakteristieken: woning (locatie))
Privé woning

☐ huis
☐ appartement

Assistentiewoning

☐

Toegankelijkheid (bv. trap, lift,…): (sleutelwoord 3):
……………………..………………….………….……….……….………………………...……………………………………………………………………………………………….…..………..………

Opmerkingen m.b.t. de veiligheid (vb. gladde vloer, steile trap,…) (sleutelwoord 3)
……………………..………………….………….……….……….………………………...……………………………………………………………………………………………….…..………..………

HUISDIEREN (sleutelwoord 3)
☐ Ja

Welke?: ……………………………………………………….……….……...………….…………..….……………….……………………………..………..………

☐ Neen

3. Toegankelijkheid woning
SLEUTELKLUIS of gelijkwaardig alternatief (Bij inschakeling medewerkers Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant moet een
sleutelkluis aanwezig zijn of een evenwaardig alternatief): (sleutelwoord 2)
☐ Ik heb al een sleutelkluis:
☐

Code sleutelkluis: …………………………………………………….……..………..……………………………………………………………………..………..………

☐

Plaats sleutelkluis: …………………………………………………….……..………..……………………………………………………………………..………..………

☐ Ik heb nog geen sleutelkluis en wens dit te bestellen via dit aansluitingsformulier:
☐

Klein model (60 €)

☐ Groot model (110 €)

Locatie waar technieker de sleutelkluis mag plaatsen: …………………..………………………..………………………..……………..………..……..…..………
Wat is de gewenste code? ……………………………………………………….……….……...………….…………..….……………….……………………………..………..………

☐ Ik heb nog geen sleutelkluis en zal zelf instaan voor de aankoop en installatie. Zodra de sleutelkluis geïnstalleerd
is, bezorg ik de code aan de zorgcentrale (016/31 95 50).

☐ Ik heb geen sleutelkluis maar wel een gelijkwaardig alternatief (bv. toegang via code klavier garage).
Alternatief: ……………………..…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..………
Code: ……………………..…..……………...………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..………
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4. Contactpersonen / mantelzorgers
Gelieve hieronder aan te geven, volgens volgorde van oproepbaarheid, welke contactpersonen u wenst te laten
oproepen indien een interventie nodig wordt geacht. Contactpersoon 1 zal bij nood eerst worden gecontacteerd,
vervolgens contactpersoon 2 enz. U kan er ook voor kiezen om een verpleegkundige van het Wit-Gele kruis te laten
oproepen.
☐ 1. Naam: ………………………………………………………….

Telefoon / GSM: ………………………………………………………….

Relatie: ………………………………………………………….
☐ 2. Naam: ………………………………………………………….

Telefoon / GSM: ………………………………………………………….

Relatie: ………………………………………………………….
☐ 3. Naam: ………………………………………………………….

Telefoon / GSM: ………………………………………………………….

Relatie: ………………………………………………………….
☐ 4. Naam: ………………………………………………………….

Telefoon / GSM: ………………………………………………………….

Relatie: ………………………………………………………….
☐ VERPLEEGKUNDIGE VAN HET WIT-GELE KRUIS VLAAMS-BRABANT VZW:
Volgorde van oproepbaarheid:

☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

5. Contactpersoon voor vraag anders dan zorgvraag
Deze persoon is bereid in geval van een vraag (bv stroomonderbreking, …) anders dan een zorgvraag, bij de patiënt
langs te gaan.
Naam: ……………………………….….................................………

Telefoon / GSM: ………………………….…...........................................………

6. Professionele hulpverleners
HUISARTS: ………………………………………………………….
WIT-GELE KRUIS VLAAMS-BRABANT VZW ☐ neen

Telefoon / GSM: ………………………………………………………….
☐ ja Afdeling: ................................................

THUISVERPLEEGKUNDIGE ANDERS DAN HET WIT-GELE KRUIS VLAAMS-BRABANT:

Naam: ………………….…………….……………………...……………………………………………..….....…………………………
Telefoon / GSM: ………………………….…..………..…………………………………………………………..……..………………………………………….…………………….…………

OVERIGE PROFESSIONELE HULPVERLENER(S):
Naam / functie (bvb cardioloog): ………………….…………….……………………...……………………………………………..….....…………………………
Telefoon / GSM: ………………………….…..………..…………………………………………………………..……..………………………………………….…………………….…………
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7. Kostprijs







De installatie gebeurt door de CM Thuiszorgwinkel: Vivantia (voor regio Leuven) of SintMichielsbond (SMB) (voor regio Halle – Vilvoorde). Voor de installatie betaalt u een
eenmalige installatiekost van 50€. Dit bedrag is onmiddellijk te betalen tijdens de
installatie aan de installateur, cash of via bancontact®.
Voor het personenalarmsysteem (PAS) en eventuele bijkomende sensoren betaalt u een
maandelijks bedrag (zie onderstaande tabel).
Wanneer een verpleegkundige van het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant na een oproep voor
een interventie bij u aan huis komt, wordt u €30 aangerekend1.

1

Indien u bent aangesloten bij de CM worden de eerste drie interventies door een verpleegkundige van het Wit-Gele
Kruis u niet aangerekend.
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8. Gewenste apparatuur
Gelieve in onderstaande tabel aan te geven welke apparatuur u wenst te laten installeren:
TE PLAATSEN ALARMERINGSAPPARATUUR

KOSTPRIJS

☐

Voor wie een vaste telefoonlijn heeft: basis personenalarm systeem
(PAS), inclusief draadloze pols- of halszender én service

€ 20/maand (incl service)

Voor wie geen vaste telefoonlijn heeft2: PAS met SIM kaart
(= Caresse toestel), inclusief draadloze pols- of halszender én service

€ 25/maand (incl service)

☐

+ eenmalig € 50 installatiekost

+ eenmalig € 50 installatiekost

Welke bevestiging van de drukknop voor het PAS wenst u?
☐

Polsbandje

☐

Halszender
Sleutelkluis (+ installatie)3

☐

Klein model

€ 60 eenmalig

☐

Groot model

€ 110 eenmalig

☐

CO-melder

€ 7/maand

☐

Rookmelder

€ 7/maand

☐

Watermelder

€ 7/maand

☐

Gasdetector

€ 7/maand

☐

Temperatuursensor

€ 7/maand

☐

Medicatiedispenser Pivotell

€ 7/maand

☐

Dwaaldetector:

€ 14/maand

Deursensor (€ 7/maand)
Bewegingsmelder (€ 7/maand)
Plaatsing onder voorbehoud bij SMB voor volgende sensoren: ☐ Watermelder

€ 7/maand

2

Hiervoor is de aansluiting bij een mobiele operator nodig (Gsm-nummer, géén toestel). De SIM-kaart dient
aanwezig en geactiveerd te zijn de dag van de installatie. Indien de technieker onnodig ter plaatse komt wordt er een
verplaatsingskost van € 40 aangerekend.
3
Kost installatie inbegrepen indien samen met de installatie van het PAS. Zo niet wordt € 40 installatiekost
aangerekend.
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9. Installatie
INSTALLATEUR (door WGK in te vullen) (sleutelwoord 3)
☐ Thuiszorgwinkel Vivantia Leuven

☐ Sint-Michielsbond (SMB)

TECHNISCHE GEGEVENS (door u in te vullen)
Stopcontact nabij telefoon (maximaal 1,50 meter tussen) - geen tussendeuren:
☐ Ja
☐ Neen
Telefoonaansluiting via:
☐ Vaste lijn:

☐ Proximus

☐ Telenet

☐ Andere: ………………................………

☐ Geen vaste lijn aanwezig
Telefoonaansluiting op:
☐ Directe buitenlijn

☐ Binnenhuistelefooncentrale

Type telefoonaansluiting:
☐ UTP

☐ Vijfpuntstekker

Plaats van installatie (bv. woonkamer, gang,…): ………………………….…...........................................………

Voor installatie graag contact opnemen met:
☐ Cliënt
☐ Mantelzorger 1

☐ Mantelzorger 2

☐ Mantelzorger 3

☐ Mantelzorger 4

☐ Contactpersoon voor vraag anders dan zorgvraag
☐ Andere: Naam: ……………………………….….................................………

Tel/GSM:…..…………………………..………….…..............................………

Eventueel voorkeur tijdstip installatie: ………………………….…...........................................………
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10. Huidige gezondheidsgegevens
BELANGRIJKSTE RISICO AANDUIDEN (sleutelwoord 4)
☐ Therapieontrouw

☐ Valrisico

☐ Epilepsie

☐ Diabetes

☐ Verwardheid / dementie

☐ Chronische pijnpatiënt

☐ Palliatief

☐ Psychiatrische patiënt

☐ Hartfalen

☐ Ander:

PSYCHOSOCIALE SITUATIE (sleutelwoord 4)

☐ Angst

☐ Eenzaamheid

☐ Agressief gedrag

☐ Verslaving

☐ Doof

☐ Hoorapparaat

LICHAMELIJKE SITUATIE

Gehoor (sleutelwoord 6 + karakteristieken: sensorische beperking)
☐ Goed

☐ Hardhorig

Zicht (sleutelwoord 6 + karakteristieken: sensorische beperking)
☐ Goed

☐ Slechtziend

☐ Blind

☐ Minder verstaanbaar

☐ Slecht verstaanbaar

Spraak (sleutelwoord 6)
☐ Goed verstaanbaar

Mobiliteit (sleutelwoord 5 + karakteristieken: fysieke beperking)
☐ Stapt zelfstandig

☐ Stapt met loophulp

☐ Valt vaak

☐ Bedlegerig

☐ Rolstoel gebonden

ZORGGRAAD - INDIEN GEKEND (karakteristieken: zorggraad)
☐ Niet gekend
☐ Nomenclatuur

☐ Forfait A

☐ Forfait B

☐ Forfait C

☐ Palliatief Nomenclatuur

☐ Palliatief Forfait A

☐ Palliatief Forfait B

☐ Palliatief Forfait C
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Vragen?
Wij streven naar een optimale dienstverlening en staan open voor al uw vragen.
De aansluitingsovereenkomst en informatie over onze zorgcentrale
kan u steeds raadplegen op onze website:
www.witgelekruis.be/thuisverpleging-en-thuishulp/zorgcentrale

Indien u vragen heeft over de werking van de zorgcentrale kan u steeds contact opnemen met
het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant
via tel. 016-31 95 50 of mail zorgcentrale@wgkvlb.be.
Indien u vragen heeft aangaande de werking van het toestel,
dient u zich in de eerste plaats te richten tot de installateur.
Per toestel is een label aangebracht met het telefoonnummer van de CM-Thuiszorgwinkel:
CM Thuiszorgwinkel Vivantia Leuven: 016-20 84 83
CM Thuiszorgwinkel Sint-Michielsbond: 02-244 29 00
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Aansluitingsovereenkomst zorgcentrale
ARTIKEL 1 - AANVANGDATUM EN DUUR
1.1.
Deze overeenkomst gaat in op de dag van de installatie van de alarmeringsapparatuur en geldt voor
onbepaalde tijd.
1.2.
Beide partijen hebben de mogelijkheid de overeenkomst op elk moment op te zeggen. De opzegging
gebeurt schriftelijk (via mail: zorgcentrale@wgkvlb.be, of per post : ‘Zorgcentrale WGK Vlaams-Brabant,
Staatsbaan 4a, 3210 Lubbeek’) en gaat in op de dag waarop de apparatuur wordt terug bezorgd aan de
installateur (CM Thuiszorgwinkel).
1.3.
De volgende gebeurtenissen stellen automatisch een einde aan de aansluitingsovereenkomst,
weliswaar vanaf de terug bezorging van de alarmeringsapparatuur in overeenstemming met artikel 12
van deze overeenkomst:
 de definitieve opname van de cliënt in een WZC;
 het overlijden van de cliënt.
ARTIKEL 2 – VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST
2.
De zorgcentrale verbindt zich er toe, onder de voorwaarden bepaald in deze overeenkomst, de volgende
dienstverlening aan te bieden aan de cliënt, die aanvaardt:
 het onderhoud en de permanente controle op het functioneren van de alarmeringsapparatuur
in overeenstemming met de bepalingen van deze aansluitingsovereenkomst;
 de 24u/24, 7 dagen/7 bereikbaarheid van de zorgcentrale bij alarmering beschreven in artikel
3.1. van de algemene voorwaarden;
 de beoordeling van het alarm en inschakeling door de zorgcentrale van de gepaste zorg- of
hulpverlening; deze zorg- of hulpverlening kan bestaan uit een interventie door een door de
cliënt opgegeven mantelzorger, contactpersoon, een verpleegkundige en/of de hulpdiensten.
 de tussenkomst van een medewerker van de zorgcentrale bij de cliënt, na alarmering, indien
op basis van het afhandelingsprotocol nodig. Hierbij wordt gestreefd naar een interventietijd
tussen alarmering en aankomst van 30 minuten.
ARTIKEL 3 - ALARMERINGSAPPARATUUR
3.1. De cliënt gaat akkoord met de plaatsing van de alarmeringsapparatuur in zijn/haar woning. De
alarmeringsapparatuur bestaat uit de draadloze hals- of polszender en het basis personen alarmtoestel
(PAS). De cliënt kan met de hals- of polszender in geval van nood door middel van een druk op de knop
contact maken met de zorgcentrale. Het alarmtoestel ontvangt het signaal van de hals of polszender. Via
het alarmtoestel wordt er contact gemaakt met de zorgcentrale en komt er een spreek- / luisterverbinding
tot stand.
3.2. De cliënt kan opteren voor de volgende bijkomende apparatuur: CO-melder, rookmelder, watermelder,
deursensor, gasdetector, temperatuursensor, medicatiedispenser, bewegingsmelder.
3.3. De bij de cliënt geïnstalleerde of op andere wijze ter beschikking gestelde alarmeringsapparatuur blijft
steeds het eigendom van de installateur. De zorgcentrale is verantwoordelijk voor de
alarmeringsapparatuur vanaf het tijdstip van installatie.
3.4. De alarmeringsapparatuur is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door de cliënt. De cliënt mag
de apparatuur niet aan anderen verkopen, in bruikleen geven of verhuren of anderszins in gebruik geven.
3.5. De cliënt zal, met uitzondering van een maandelijks testalarm, alleen gebruik maken van de
alarmeringsapparatuur voor een noodoproep. Bij manifest excessief gebruik of misbruik van het
alarmeringsapparatuur zal in overleg met de cliënt en eventuele mantelzorger(s) naar remediëring
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3.6.

worden gezocht. Indien dit overleg geen soelaas biedt, kan de zorgcentrale deze overeenkomst met
onmiddellijke uitwerking beëindigen in overeenstemming met artikel 11 van deze overeenkomst.
De alarmeringsapparatuur stuurt op gezette tijden automatisch een melding naar de zorgcentrale, aan
de hand waarvan de zorgcentrale kan controleren of het alarmapparaat nog actief is. De cliënt zal
daarnaast iedere maand een testmelding uitvoeren. Hiertoe vragen we dat uzelf of een mantelzorger
maandelijks (overdag) een testoproep doet (= druk op de rode knop van de zorgcentrale). De hieraan
verbonden telefoonkosten zijn ten laste van de cliënt.

ARTIKEL 4 - PLAATSING VAN DE ALARMERINGSAPPARATUUR
4.1. De zorgcentrale zorgt voor de levering en installatie van de alarmeringsapparatuur en voor zover nog
nodig, de sleutelkluis, bij de cliënt, binnen de 5 werkdagen na ontvangst én goedkeuring 4 van het
aanvraagdossier van de cliënt.
4.2. Na het ontvangen van alle nodige administratieve gegevens, wordt de installatie van het PAS toestel
ingepland door de CM-Thuiszorgwinkel (Vivantia Leuven of Sint Michielsbond). Een medewerker van de
CM-Thuiszorgwinkel zal telefonisch contact opnemen met de cliënt of de door hem aangeduide
contactpersoon en plant binnen de 5 werkdagen de installatie in. Het tijdstip van plaatsing wordt in
overleg met de cliënt of de door hem aangeduide contactpersoon bepaald. Bij de installatie van een PAS
toestel zonder vaste telefoonlijn (Caresse toestel) moet de SIM kaart aanwezig en vooraf geactiveerd zijn
(geen prepaid kaart).
4.3. Tijdens de installatie van de apparatuur door een technicus van de CM-Thuiszorgwinkel is het
aangewezen dat een derde persoon aanwezig is (vb. mantelzorger, contactpersoon, hulpverlener,…).
4.4. De persoon die de alarmeringsapparatuur installeert, geeft een toelichting aan de cliënt m.b.t. het
gebruik van de apparatuur. U ontvangt tijdens de installatie tevens een gebruiksaanwijzing van de
technieker.
4.5. Indien een technieker of installateur onnodig ter plaatse komt, wordt 40 euro transportkosten
aangerekend.
4.6. De apparatuur die u ontvangt, dient u ten alle tijden in het stopcontact te steken.
4.7. Bij adreswijziging dient de cliënt het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant hiervan minstens twee weken op
voorhand te verwittigen, zodat de nodige schikkingen kunnen worden getroffen om het administratief
dossier aan te passen en indien nodig de apparatuur opnieuw te installeren.
De kosten van herinstallatie worden gefactureerd door de CM-Thuiszorgwinkel aan de cliënt.
ARTIKEL 5 – INSTALLATEUR
5.2. De zorgcentrale doet voor de installatie en het onderhoud van de alarmeringsapparatuur een beroep
op een externe installateur, zijnde de CM-Thuiszorgwinkel (Vivantia Leuven of Sint Michielsbond).
5.3. De zorgcentrale behoudt zich het recht voor tijdelijk of definitief een beroep te doen op een andere
dienstverlener, in functie van haar noodwendigheden. De zorgcentrale zal de cliënt in voorkomend geval
zo spoedig mogelijk informeren.

4

Goedkeuring is enkel mogelijk indien de aanvraag volledig ingevuld en ondertekend is bezorgd aan het WitGele Kruis Vlaams-Brabant
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ARTIKEL 6 – TOEGANG TOT DE WONING
6.1. De cliënt is verantwoordelijk voor het verzekeren van een vlotte toegang tot de woning (een sleutelkluis
of evenwaardig alternatief). In het geval van een sleutelkluis moet de code gekend zijn bij de zorgcentrale.
De cliënt kan ervoor kiezen de sleutelkluis te laten leveren en installeren door de CM-Thuiszorgwinkel. De
kosten en installatie van de sleutelkluis zijn voor rekening van de cliënt.
6.2. De cliënt gaat akkoord dat de verpleegkundige of zorgkundige van de zorgcentrale en/of de
hulpdiensten of andere professionele hulpverleners de woning kunnen betreden na alarmering. De
verpleegkundige of zorgkundige van de zorgcentrale zal altijd eerst aanbellen. Indien de deur niet wordt
geopend, mag hij/zij zich toegang tot de woning verschaffen met de sleutel uit het kluisje of via een
evenwaardig alternatief.
6.3. De cliënt verbindt zich er toe elk probleem m.b.t. het functioneren van het kluisje en/of evenwaardig
alternatief en/of wijziging m.b.t. de wijze van toegang tot de woning onmiddellijk te melden aan de
zorgcentrale.
6.4. De cliënt gaat akkoord met de registratie van de code van het kluisje of het evenwaardig alternatief in
zijn persoonlijk elektronisch dossier bij de zorgcentrale.
6.5. De cliënt verleent hierbij goedkeuring aan de zorgcentrale en/of aan derden die werkzaamheden voor
de zorgcentrale uitvoeren in toepassing van de artikelen 4 en 8 van deze overeenkomst, om zich, na
deugdelijke legitimatie, toegang te verschaffen tot de woning van de cliënt.
6.6. De cliënt verbindt zich ertoe, bij het inschakelen van hulpverleners in het wachtsysteem van de
zorgcentrale, om binnendeuren niet op slot te doen. Indien dit zich toch voordoet, is het Wit-Gele Kruis
Vlaams-Brabant niet aansprakelijk voor schade aan de woning van de cliënt die voortvloeit uit de redelijke
toepassing van de alarmopvolging. Deze schade komt dan ook voor rekening van de cliënt.
ARTIKEL 7 - TELEFOONVERBINDING
Bij aansluiting op basis van vaste analoge of digitale telefoonverbinding:
7.1. De werking van de alarmeringsapparatuur vereist een vaste telefoonverbinding. Indien de cliënt geen
analoge telefoonlijn heeft, zal aangesloten worden op de digitale lijn waarbij de cliënt bij de installatie op
de risico’s van uitval van deze digitale lijn (bijv. door werkzaamheden bij de provider of door stroomuitval
waarna de modem niet meer werkt) zal worden gewezen en de cliënt zal worden gevraagd te
ondertekenen dat hij/zij die risico’s accepteert. De cliënt erkent en aanvaardt dat de zorgcentrale de
dienstverlening vervat in deze overeenkomst, niet kan leveren in afwezigheid van een werkende
telefoonverbinding. Bij wijziging van de verbinding dient de cliënt dit vooraf aan de zorgcentrale te
melden, zodat ook de alarmeringsapparatuur indien nodig kan worden vervangen.
7.2. De cliënt verbindt zich er toe maximaal telefonisch bereikbaar te zijn, bij voorkeur ook in de slaapkamer.
De zorgcentrale is niet aansprakelijk voor onderbrekingen en/of storingen ten gevolge van een niet goed
functionerende telefoonlijn van de cliënt, ten gevolge van een niet goed functioneren van het nationaal
telefoonnetwerk of ten gevolge van een blokkering van telefoonlijnen buiten haar schuld of buiten de
schuld van derden die werkzaamheden voor de zorgcentrale verrichten.
Bij aansluiting op basis van alarmeringsapparaat met SIM-kaart / GSM-verbinding.
7.3. De alarmeringsapparatuur bevat een SIM-kaart en communiceert met de zorgcentrale op basis van
GSM-technologie. De cliënt erkent en aanvaardt dat de zorgcentrale die dienstverlening vervat in deze
overeenkomst, niet kan leveren in afwezigheid van een werkende GSM-verbinding.
7.4. De cliënt verbindt zich er toe maximaal telefonisch bereikbaar te zijn, bij voorkeur ook in de slaapkamer.
De zorgcentrale is niet aansprakelijk voor onderbrekingen en/of storingen ten gevolge van een niet goed
functionerend GSM-netwerk.
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ARTIKEL 8 ONDERHOUD VAN DE APPARATUUR
8.1. De cliënt is verantwoordelijk voor het in goede staat behouden van de geplaatste apparatuur en dient
deze als een goede huisvader te beheren. De cliënt mag geen wijzigingen aanbrengen of aan laten brengen
in de alarmeringsapparatuur of deze zelf of door derden laten repareren. De cliënt mag ook geen
bijkomende toestellen op de alarmeringsapparatuur aansluiten zonder de goedkeuring van de
zorgcentrale.
8.2. De cliënt dient storingen onverwijld telefonisch (016/31 95 50) of per e-mail (zorgcentrale@wgkvlb.be)
te melden aan de zorgcentrale.
8.3. De responstijden op gemelde storingen worden vermeld in artikel 9 van deze overeenkomst.
8.4. Bij een technisch defect van de apparatuur zal de CM-Thuiszorgwinkel het defect zo spoedig mogelijk
komen verhelpen. De technieker neemt hiertoe contact om een afspraak te maken.
8.5. De zorgcentrale zorgt voor kosteloze reparatie en/of vervanging van de alarmeringsapparatuur tenzij
8.5.1. bij schade of defect veroorzaakt door werkzaamheden uitgevoerd aan de alarmeringsapparatuur
door derden, zonder akkoord van de zorgcentrale;
8.5.2. bij schade of defect veroorzaakt door de aansluiting op de alarmeringsapparatuur van niet door de
zorgcentrale goedgekeurde toestellen en/of de werkzaamheden daaraan uitgevoerd door derden,
zonder de toestemming van de zorgcentrale;
8.5.3. bij schade of defect veroorzaakt door enig ander manifest oneigenlijk gebruik of verwaarlozing van
de alarmeringsapparatuur door de cliënt of derden.
8.6. In de uitzonderingsgevallen bepaald in 8.5, wordt per interventie een reparatiekost en/of transportkost
doorgerekend aan de cliënt. In voorkomend geval kan er bij noodzakelijke vervanging van de
alarmeringsapparatuur ook opnieuw de installatiekost bepaald in artikel 10.1 worden aangerekend.
8.7. Indien een technieker of installateur onnodig ter plaatse komt, wordt 40 euro transportkosten
aangerekend.
ARTIKEL 9 - RESPONSTIJDEN
9.1. In geval van melding van een storing door de cliënt conform artikel 8.2, zal de installateur deze zo
spoedig mogelijk opvolgen. Deze opvolging kan naar inzicht van de installateur bestaan uit een reparatie
van het toestel, dan wel een vervanging van de geleverde apparatuur.
9.2. Het Wit-Gele kruis Vlaams-Brabant kan niet in gebreke worden gesteld indien een oproep omwille van
(stroom)panne, plots defect of verstoring van het netwerk, niet wordt ontvangen.
9.3. Het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet tijdig of
afdoende reageren van de door de zorgcentrale -in geval van nood- opgeroepen mantelzorgers of
instanties (professionele hulpdiensten).
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ARTIKEL 10 – KOST DIENSTVERLENING EN INSTALLATIE ALARMERINGSAPPARATUUR
10.1. De cliënt betaalt voor de installatie van de alarmeringsapparatuur 50 euro. Bij gelijktijdige installatie van
een sleutelkluis is deze installatieprijs inbegrepen. Dit bedrag is onmiddellijk te betalen tijdens de
installatie aan de installateur, cash of via bancontact®.
10.2. De cliënt betaalt voor de basisdienstverlening beschreven in deze overeenkomst een maandelijkse
abonnementsprijs van
 20 euro per maand, bij aansluiting op basis van een vaste of analoge verbinding
 25 euro per maand bij aansluiting op basis van een toestel met SIM-kaart.
10.3. De maandelijkse abonnementsprijs voor bijkomende apparatuur is als volgt:
 CO-melder, rookmelder, watermelder, deursensor, gasdetector, temperatuursensor,
medicatiedispenser, bewegingsmelder: 7 euro per maand (per bijkomend item)
10.4. Wanneer een verpleegkundige van het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant na een oproep voor een
interventie bij u aan huis komt, wordt u 30 euro aangerekend.
10.5. De aankoopprijs van de sleutelkluis bedraagt 60 euro (klein model) of 110 euro (groot model). Indien
installatie gebeurt samen met de installatie van het PAS, is deze kosteloos. Zo niet wordt 40 euro voor
installatie van de sleutelkluis aangerekend. Dit bedrag wordt achteraf gefactureerd aan de cliënt.
10.6. Telefoonkosten en stroomkomsten zijn voor rekening van de cliënt.
10.7. De facturen zijn betaalbaar binnen de 10 dagen na verzending. Bij laattijdige betaling geldt, zonder
ingebrekestelling, een verhoging van 10%.
10.8. De zorgcentrale behoudt zich het recht voor de installatiekost, de abonnementsvergoeding en de
interventiekosten bepaald in artikel 8.6, elk jaar op 1 januari aan te passen op basis van de evolutie van
de loonkost en consumptieprijzen, welke op transparante wijze aan de cliënt zal worden
gecommuniceerd.
10.9. Er is geen BTW verschuldigd op de bedragen ten laste van de cliënt, vermeld in deze
aansluitingsovereenkomst.
10.10. De cliënt kan het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant niet aansprakelijk stellen voor de feitelijke kosten van
de door de zorgcentrale ingezette personen of instanties (verplaatsingsonkosten, erelonen,
onkostennota’s).
10.11. Bij aansluiting wordt de volledige maand in rekening gebracht. Bij stopzetting wordt aangerekend tot
de dag van inlevering van het materiaal in de CM Thuiszorgwinkel.
ARTIKEL 11 – ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST
11.1. De partijen zullen in geval van betwistingen m.b.t. de draagwijdte en/of uitvoering van deze
overeenkomst bij voorrang via dialoog tot een oplossing trachten te komen.
11.2. Onverminderd de mogelijkheid tot opzegging van de overeenkomst, voorzien in artikel 1 van deze
overeenkomst, kan elk van de partijen deze overeenkomst schriftelijk (via mail: zorgcentrale@wgkvlb.be
of post: Zorgcentrale Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant, Staatsbaan 4a, 3210 Lubbeek) onmiddellijk en
zonder opzeg of schadeloosstelling beëindigen in geval van ernstige wanprestatie begaan door de andere
contractspartij die niet wordt hersteld binnen de 10 kalenderdagen na ingebrekestelling daartoe.
11.3. De zorgcentrale behoudt zich meer specifiek het recht voor de overeenkomst te beëindigen op de wijze
bepaald in artikel 11.2, indien de cliënt:
11.3.1. als gevolg van zijn/haar fysieke of geestelijke gesteldheid zodanig gebruik maakt van de alarmering,
dat van de zorgcentrale redelijkerwijze niet verwacht kan worden de dienstverlening die vervat ligt
in deze overeenkomst voort te zetten;
11.3.2. langer dan een maand niet (meer) beschikt over een goed functionerende telefoonverbinding;
11.3.3. langer dan een maand in gebreke blijft het abonnementsgeld te voldoen;
11.3.4. Bij stopzetting wordt de aansluiting bij de zorgcentrale aangerekend tot de dag van inlevering van
het materiaal in de CM Thuiszorgwinkel.
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ARTIKEL 12 – TERUGGAVE ALARMERINGSAPPARATUUR
12.1. Bij het einde van de overeenkomst stelt de cliënt de alarmeringsapparatuur in goede staat terug ter
beschikking van de installateur (CM-Thuiszorgwinkel).
12.2. Schade vastgesteld aan de ingeleverde alarmeringsapparatuur, veroorzaakt ten gevolge van de
oorzaken opgesomd in artikel 8.5, zal in voorkomend geval aan de cliënt worden doorgerekend door de
CM Thuiszorgwinkel.
ARTIKEL 13 – VERTROUWELIJKHEID – VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
13.1. De cliënt is verantwoordelijk voor het verschaffen van correcte en volledige gegevens rond zijn
risicosituatie voor het opmaken van het persoonlijk dossier voor de zorgcentrale.
13.2. De cliënt aanvaardt om de relevante persoonlijke en medische gegevens als omschreven in het
aanvraagformulier aan de zorgcentrale te melden. De zorgcentrale vraagt enkel die gegevens op die
relevant zijn en bijdragen aan de effectieve uitvoering van de dienstverlening waartoe de zorgcentrale
zich in deze overeenkomst heeft verbonden. De cliënt verbindt zich er toe elke mogelijke wijziging aan
deze gegevens zo spoedig mogelijk aan de zorgcentrale mee te delen.
13.3. Deze persoonlijke en medische gegevens van de cliënt worden elektronisch geregistreerd en
bijgehouden door de zorgcentrale. De zorgcentrale deelt de persoonlijke gegevens enkel met derden in
het kader van de uitvoering van de dienstverlening vastgelegd in deze overeenkomst.
13.4. De zorgcentrale verbindt zich er toe de persoonlijke en medische gegevens die haar zijn ter beschikking
gesteld strikt vertrouwelijk zal behandelen. De zorgcentrale maakt zich sterk dat ook de derden waarmee
zij in het kader van deze dienstverlening samenwerkt, deze geheimhouding zal bewaren.
13.5. Alle binnenkomende gesprekken op de zorgcentrale met de cliënt, mantelzorger en hulpverlener,…
worden opgenomen. Deze opnames zijn uitsluitend bestemd voor interne kwaliteitscontrole, voor
behandeling van klachten en voor opleidings- en archiefmateriaal. Het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant
garandeert dat de inhoud van de gesprekken strikt vertrouwelijk wordt behandeld.
ARTIKEL 14 – KLACHTENBEHANDELING
14.1. Klachten over de dienstverlening van de zorgcentrale kunnen door de cliënt worden gericht aan de
ombudsdienst van het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant (ombudsdienst@wgkvlb.be of Ombudsdienst WitGele Kruis Vlaams-Brabant, Staatsbaan 4a, 3210 Lubbeek).
14.2. Binnen de zeven werkdagen wordt uw klacht in behandeling genomen.
ARTIKEL 15 – SLOTBEPALINGEN
15.1. Deze overeenkomst omvat het volledige akkoord bereikt tussen de partijen met betrekking tot het
voorwerp van deze overeenkomst.
15.2. Deze overeenkomst vervangt elke vroegere bestaande onderhandeling, mededeling of afspraak (hetzij
mondeling of schriftelijk akkoord) tussen de partijen op het vlak van dienstverlening van welke aard ook.
Deze onderhandelingen, mededelingen of afspraken zullen niet gebruikt worden om deze overeenkomst
te interpreteren.
15.3. Deze overeenkomst kan worden geamendeerd, gewijzigd, opgezegd, hernieuwd of verlengd en de
bepalingen en voorwaarden ervan kunnen worden opgeheven door middel van een geschreven stuk
ondertekend door beide partijen, of in het geval dat één partij de andere partij vrijstelt van de naleving
van een bepaling ondertekend door de vrijstelling verlenende partij alleen.
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Overeenkomst aansluiting zorgcentrale Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant
Hiermee geeft u uw akkoord met de ‘Aansluitingsovereenkomst zorgcentrale’
Voor akkoord:
Voornaam en naam (drukletters):

………………………….…...........................................………

Handtekening:

………………………….…...........................................………

Datum:

/ / 20

Gelieve deze documenten en - indien gewenst - het mandaat voor domiciliëring (p. 16)
volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen naar:
Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant, Zorgcentrale - Staatsbaan 4a | B-3210 LUBBEEK
Of in te scannen en te mailen naar: zorgcentrale@wgkvlb.be
U kan er ook voor kiezen de documenten mee te geven met een verpleegkundige van het Wit-Gele Kruis
Vlaams-Brabant, of binnen te brengen in één van onze afdelingen. Raadpleeg onze website voor de afdeling het
dichtst in uw buurt (www.witgelekruis.be) of neem contact op met één van onze medewerkers
(Tel: 016-31 95 50).
De aansluitingsovereenkomst en informatie over onze zorgcentrale kan u steeds raadplegen op onze website:
www.witgelekruis.be/thuisverpleging-en-thuishulp/zorgcentrale
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Domiciliëring voor het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant

Maak het u gemakkelijk!

Kies voor een Sepa Europese Domiciliëring

U betaalt al via domiciliëring? Een verstandige keuze.
Uw facturen zijn nog niet gedomicilieerd? Aarzel niet. Minder administratie en uw betaling gebeurt altijd stipt op tijd.
Zo vraagt u uw domiciliëring aan:
Gelieve dit document in te vullen en terug te zenden naar

Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant vzw
Staatsbaan 4a, 3210 Lubbeek

Stelt u zich vragen omtrent uw zorgfacturen ?
U kan terecht bij de dienst Maatschappelijk Werk van uw ziekenfonds.
De maatschappelijk werker heeft veel ervaring in het omgaan met problemen rond ziekte, handicap ouderdom en de
gevolgen ervan. Deze hulpverlening is gratis en toegankelijk voor iedereen.
DOMICILIËRINGSVOORSTEL - Met een domiciliëring gebeurt de betaling automatisch. Zo voorkomt u heel gemakkelijk achterstallige betalingen en spaart u op bankkosten.
Maandelijks ontvangt u de factuur met het bedrag dat van uw rekening wordt afgehouden (15 dagen na datum van aanmaak).

Schuldeiser naam : Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant vzw
Schuldeiser identificatie : BE68 ZZZ 0458 516 129
Schuldeiser adres : Staatsbaan 4a
Schuldeiser postcode en gemeente : 3210 Lubbeek
Schuldeiser land : België

MANDAAT SEPA EUROPESE DOMICILIERING - CORE
MANDAATREFERTE

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

VOOR EEN  TERUGKERENDE /  EENMALIGE INVORDERING
Door dit mandaatformulier te ondertekenen, geeft u toestemming (A) aan Schuldeisernaam/Identificatie een opdracht te
sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening te debiteren; en (B) aan uw bank om een bedrag van uw rekening te
debiteren in overeenstemming met de opdracht van Schuldeiser naam/Identificatie.
U kunt een Europese domiciliëring laten terugbetalen door uw bank. Dit gebeurt volgens de voorwaarden die in uw
overeenkomst met de bank zijn vastgelegd. U moet uw verzoek tot terugbetaling indienen binnen de 8 weken na de datum
waarop het bedrag van uw rekening werd gedebiteerd.
Ondergetekende,
Naam van de Schuldenaar

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Straat en nummer

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Postcode en gemeente

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Land

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

IBAN-rekeningnummer

|___|___|___|___| - |___|___|___|___| - |___|___|___|___| - |___|___|___|___|

BIC-code

|___|___|___|___|___|___|___|___|

Nummer van het onderliggende contract

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Datum (dag/maand/jaar)

Handtekening

|___|___| / |___|___| / |___|___|___|___|

Plaats
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Nr. onderliggend contract wordt door WGK ingevuld.
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