Achterhoek

Langer veilig
thuis met uw
eigen omgeving
Leefsamen
Oost Gelre

Meld
u aan voor
de proef
Deelname is
1 jaar gratis

Achterhoek

In deze brochure
In deze brochure wordt beschreven wat u kunt
verwachten als u deelneemt aan het project
Leefsamen Oost Gelre.
www.leefsamen.nl/oostgelre
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Meld aan via
www.leefsamen.nl/
oostgelre
of via bijgesloten
formulier.

“Sinds ik Leefsamen heb, voel
ik me thuis meer op mijn gemak”
Meneer Cooijmans - 82 jaar

Welkom bij Leefsamen
Oost Gelre
In samenwerking met de gemeente Oost Gelre bieden we u de unieke kans deel te
nemen aan het project Leefsamen om u langer en veiliger thuis te laten wonen.
We helpen u langer en veiliger thuis te blijven wonen, zonder dat u daar zelf iets voor
hoeft te doen. Een slimme rookmelder stuurt bijvoorbeeld automatisch een alarm
naar uw directe omgeving, zodra dat nodig is. Ook ontvangt u een paniekknop en
inbraakalarmering en indien gewenst kan het systeem ook alarmeren als u zelf niet in
staat bent om op de paniekknop te drukken. En u bepaalt zelf naar wie het alarm gaat.

Uw persoonlijke veiligheidsproﬁel
U bepaalt zelf, bij voorkeur samen met een mantelzorger (bijv. familie, vrienden of
buren) hoe uw online proﬁel ingesteld is. Daarmee zorgt deze dienst voor een op uw
situatie toegesneden voorziening om veiliger thuis te blijven wonen.

Internetverbinding
Om gebruik te kunnen maken van dit systeem heeft u een werkende internetverbinding
in uw woning nodig en een eigen e-mailadres of een e-mailadres van uw mantelzorger
(familie of bijvoorbeeld een bekende).
Heeft u geen internet? Dan helpen wij u hiermee voor een betaalbaar tarief.

Aanmelden
Meld u aan via www.leefsamen.nl/oostgelre of vul bijgaand aanmeldformulier
in en stuur het gratis in bijgeleverde antwoord enveloppe terug naar de
gemeente. Een postzegel is niet nodig.
U kunt ons ook bellen op 040 780 06 41 of stuur uw gegevens via
www.leefsamen.nl/oostgelre naar ons.
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Nadat u bij ons aangemeld bent, nemen we contact met u op om een afspraak te maken
voor de installatie.

Hoe werkt het systeem?
Het systeem alarmeert automatisch ingestelde contactpersonen (deze stelt uw mantelzorger in via uw online proﬁel). Indien u dit wenst, of indien u geen contactpersonen heeft,
kan afhankelijk van de situatie een alarm ook naar een lokale meldkamer gestuurd worden.

• Rook/brand: twee rookmelders in uw woning gaan piepen en
melden het alarm door naar de door u ingestelde contactpersonen.

• Paniek: u ontvangt een paniekknop, waar u op kunt drukken in
een situatie waarin u direct hulp nodig hebt, bijvoorbeeld als u
gevallen bent.
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• Inactiviteit: een bewegingsmelder (dit is geen camera, maar
een sensor die ziet of u wel/niet meer beweegt in uw woning)
registreert of u nog beweegt in uw woning. Als er langer dan het
ingestelde aantal uren niet bewogen is, alarmeert het systeem
naar de door ingestelde contactpersonen..

• Deur / raam open: hiermee kunt u een alarm sturen naar uw
contactpersonen als een deur geopend wordt, bijvoorbeeld in de
nacht (tegen dwaling of inbraak) of als u langere tijd van huis bent.
Na uw aanmelding nemen we contact met u op om een afspraak voor de installatie te
maken. Dit kan even duren, omdat we eerst alle aanmeldingen verzamelen.

De app voor uw mantelzorger(s)

Wat kost uw deelname
De gemeente en de partijen op de achterzijde van deze brochure steunen dit project.
Daardoor is het mogelijk, gedurende een periode van een jaar, gratis met de basis
dienst aan het project deel te nemen. Als deelnemer ontvangt u ook de sensoren en de
installatie gratis. Het aantal deelnemers is beperkt.

Wat betaalt u na de proef?
U kunt na de proef kiezen uit twee abonnementen, die maandelijks opzegbaar zijn.
U kunt na de proef desgewenst het systeem ook uitbreiden met extra sensoren.
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Basis
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Basis
Plus

€ 7,50 per maand voor sociale
alarmering naar een onbeperkt aantal
contactpersonen.
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€ 15 per maand voor Basis + alarmering
naar een lokale meldkamer. Bij een
opgevolgd alarm rekent de lokale
meldkamer € 50 voorrijkosten.

Is mijn privacy gewaarborgd?
Ja. Uw privacy is volledig gewaarborgd als u dit systeem gebruikt. De sensoren kunnen
u niet zien of opnemen, ze zijn er enkel om in een situatie waarin u hulp nodig hebt een
alarm te versturen naar de mensen die u zelf vertrouwt of naar de meldkamer waar u
zelf toestemming voor geeft om bepaalde informatie voor de hulpdiensten te delen.

Veel gestelde vragen
Hieronder treft u een aantal veel gestelde vragen aan. Heeft u meer vragen? Neem een
kijkje op www.leefsamen.nl en klik op Helpdesk en daarna op Veel gestelde vragen.
Ook vindt u hier de handleidingen

Wanneer heb ik Leefsamen nodig?
Leefsamen is ontwikkeld voor mensen die behoefte hebben aan betere veiligheid in de
woning. Denk aan het voorkomen van, of snelle hulp bij brand, vallen, paniek, inbraak, etc.

Vergoedt mijn zorgverzekeraar een deel van mijn abonnement?
Momenteel voeren we gesprekken met verschillende zorgverzekeraars om een deel
van uw abonnement te vergoeden. Zodra we afspraken hebben gemaakt met deze
zorgverzekeraars, laten we dit weten aan u.

Waarom betaal ik na de proefperiode een abonnement?
U betaalt maandelijks een abonnement om, indien dat nodig is, een alarm te versturen.
Daarvoor staan de sensoren dag en nacht in verbinding met uw persoonlijke dossier en
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daarmee uw sociale omgeving (mantelzorger bijvoorbeeld) en de hulpdiensten.

Contactgegevens
040 780 06 41
helpdesk@leefsamen.nl
www.leefsamen.nl/oostgelre
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Aanmeldformulier
Ik wil onderstaand adres opgeven voor deelname aan de proef Leefsamen Oost Gelre.
Deze proef is geheel vrijblijvend. Deelname is beperkt.
Naam

Straatnaam + huisnummer

Postcode

Woonplaats

E-mailadres (Indien u geen e-mailadres hebt, graag het e-mailadres van mantelzorger invullen).

Telefoon

Meld u aan via www.leefsamen.nl/oostgelre of vul bijgaand aanmeldformulier in en stuur
het in bijgevoegde antwoord enveloppe naar de gemeente. Een postzegel is niet nodig.
U kunt ons ook bellen op 040 780 06 41 of stuur uw gegevens via
www.leefsamen.nl/oostgelre naar ons.
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Achterhoek

Leefsamen Achterhoek is mede mogelijk gemaakt door:

veiligheidsregio
Noord- en OostGelderland

Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland

www.leefsamen.nl

