
 

augustus 2017 
 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN  PERSONENALARMERING 

1. Deze algemene voorwaarden zijn een 
aanvulling op de overeenkomst zoals 
getekend door huurder bij aanvang van 
de huurovereenkomst. In deze 

voorwaarden zijn aanpassingen 
aangebracht die er op zijn gericht de 
verantwoordelijkheid van beide partijen, 

zowel de huurder als verhuurder, 
inzichtelijk en helder te maken. De 
werking van het apparaat alsmede de 

daadwerkelijke alarmopvolging is een 
verantwoordelijkheid en samenwerking 
van beide partijen. De werking van de 
alarmcentrale valt geheel binnen de 
verantwoordelijkheid van verhuurder. 
Gelieve deze aanvulling te bewaren bij 
uw contract. 

 
2. De huurder is aansprakelijk voor alle 

veroorzaakte beschadiging tengevolge 
van onjuist of onzorgvuldig gebruik, 
verlies of vermissing van de apparatuur, 

inclusief beschadiging door derden. 
De stroom mag nooit uitgeschakeld 

worden, bijv. door de stekker uit het 
stopcontact te halen of door de 
hoofdschakelaar uit te zetten. De 
accu van het apparaat kan dan 
defect raken, de kosten voor 
reparatie of vervanging van de accu 

zijn dan voor rekening van huurder. 
Bij verlies of zoekraken van de 
halszender zijn wij genoodzaakt 
voor vervanging een eenmalig 
bedrag van € 95.00 in rekening te 
brengen. 

     

 Artikel 2 a:   

 De huurder is aansprakelijk voor alle 

 veroorzaakte beschadigingen tengevolge 

 van onjuist of onzorgvuldig gebruik, 

 verlies of vermissing van de 

 alarmapparatuur, inclusief beschadiging 

 door derden of door blikseminslag en/of 

 wateroverlast. Indien gedurende de 

 huurperiode aan de alarmapparatuur 

 schade ontstaat of indien de apparatuur 

 verloren gaat, zal de huurder de SWOM 

 volledig schadeloos stellen, tenzij de 

 schade of het verlies aan de SWOM te 

 wijten is. 

 Artikel 2 b:   

 Het is de verantwoordelijkheid van de 

 huurder om ten behoeve van zijn woning 

 adequate verzekeringen zoals inbraak- 

 en inboedelverzekering te sluiten en zo 

 nodig te melden aan de 

 verzekeringsmaatschappij, dat de 

 huurder gebruik maakt van 

 alarmapparatuur. De SWOM aanvaardt 

 generlei aansprakelijkheid voor inbraak 

 en/of diefstal en/of insluiping dan wel 

 anderszins het ongewenst betreden van 

 de woning en/of het ontvreemden van 

 goederen door derden op welke wijze 

 dan ook.  

 
3. De verhuurder kan nimmer aansprakelijk 

gesteld worden voor het niet goed 
functioneren van de apparatuur, noch 

voor de gevolgen die daaruit kunnen 
voortvloeien. De verhuurder zal er 

evenwel zorg voor dragen dat bij 
kennisname van het niet goed 
functioneren van apparatuur op zo kort 
mogelijke termijn voor herstel wordt 
gezorgd. 

 
4. Het is huurder bekend dat een analoge 

aansluiting een hogere mate van 
zekerheid garandeert dan een digitale 
telefoonaansluiting. Bij digitale telefonie 
bestaat een klein risico op problemen bij 
de totstandkoming van verbinding 
tussen het alarmapparaat en de 

meldcentrale. 
 
5. Het is huurder bekend dat het 

alarmapparaat automatisch en op 
frequente tijden een kortstondige 
verbinding tot stand brengt met de 
centrale ten behoeve van het testen van 

de telefoonlijn. De kosten die hieruit 
voortvloeien zijn voor rekening van de 
huurder. 

 
6. De alarmmeldingen worden afgehandeld 

door het in volgorde telefonisch 
oproepen van de geregistreerde 

sleutelhouders. Huurder dient minimaal 
3 beschikbare sleutelhouders aan te 
geven. Deze sleutelhouders dienen op de 
hoogte te zijn gebracht van hun 
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functie/taak en moeten in bezit zijn van 
een sleutel van de woning van de 
abonnee. 

Indien geen van de sleutelhouders te 
bereiken zijn zal door de meldcentrale 

worden overwogen de politie te 
waarschuwen. In de overweging wordt 
meegenomen de inschatting van de 
ernst door meldcentrale en eventuele 
toelichting van de cliënt via het 
spreek/luistercontact. Kosten die 

voortvloeien uit verdere handelingen 
kunnen niet verhaald worden op 
verhuurder.  

 
 
 
7. Indien cliënt heeft gekozen voor 

Professionele Alarmopvolging zal volgens 
opgegeven volgorde als sleutelhouder 
een thuiszorgmedewerker van gekozen 
organisatie worden ingeschakeld, echter 
alleen als huurder ten behoeve van 
Professionele Alarmopvolging een 
huissleutel te beschikking heeft gesteld 

aan zorgverlenende organisatie. 
 
8. De verhuurder kan er niet op 

aangesproken worden dat hij op een 
andere wijze op het alarm had moeten 
reageren. De verhuurder zal uiteraard de 

grootst mogelijke zorgvuldigheid 
betrachten. De alarmcentrale handelt in 

deze in opdracht van verhuurder. 
 
9. De huurder is gerechtigd op eigen 

verzoek de deelname aan de 
personenalarmering te beëindigen. 

Verhuurder kan om bepaalde gewichtige 
redenen tot uitsluiting van de huurder 
overgaan, bijvoorbeeld bij wanbetaling 

of herhaaldelijk onjuist gebruik. 
 

 
10. De apparatuur blijft eigendom van de 

verhuurder. De kosten door huurder aan 
verhuurder te betalen voor het in huur 
hebben van de onder punt 1. Genoemde 
apparatuur is thans vastgesteld op € 

12.50 per maand m.i.v. 1 jan 2016, 
eventueel vermeerderd met de kosten 
voor professionele Alarmopvolging. De 
meerprijs is afhankelijk van de door 
huurder gekozen vorm van professionele 
alarmopvolging. Voor alle kosten geldt 
dat zij vooraf dienen te worden voldaan. 

Per aansluiting wordt eenmalig € 15.—
administratiekosten in rekening 
gebracht. 

 
11. Het huurbedrag  kan gewijzigd worden 

door kostenverhogingen die niet op 
andere wijze zijn op te vangen. 

Incassokosten door derden gemaakt zijn 
voor rekening van de huurder. 
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Leden werkgroep Sociale alarmering 

Jo Buts   0485-453123 
Cor Derks  0485-451842 

Jan Janssen  0485-478735 
Pieter Kessels  0485-324905 
Leo van de Linden 0486-431594 
Ad van de Wiel  0485-452809 

 
 

 


