
In te vullen door Tunstall Thuis 
Klantnummer 
Toestelnummer 

Aanmeldingsformulier Personenalarmering 

Met dit formulier meldt u zich aan voor Personenalarmering. Dit betekent dat u een 
verbintenis aangaat voor de huur van een alarmunit en daarbij een abonnement op onze 

Tunstall Respons meldcentrale afsluit. Pas nadat u van ons een bevestiging heeft ontvangen 
van het abonnement, is de aanmelding definitief. 

Uw gegevens 

Geslacht Man / Vrouw* Voorletters ____________________ 

Achternaam ________________________ Geboortedatum ____________________ 

Straat ________________________ Huisnummer ____________________ 

Postcode ________________________ Woonplaats ____________________ 

Telefoon thuis ________________________ Mobiel 06- _________________ 

Email 

Bankrekeningnummer 
IBAN 

________________________       BSN nummer         ____________________ 

NL_____________________________________________________________ 

Gegevens mede-aanvrager (indien van toepassing) 

Geslacht Man / Vrouw * Voorletters ____________________ 

Achternaam ________________________ Geboortedatum ____________________ 

Mobiel 06- _____________________ Email ____________________ 

Relatie mbt 
hoofdaanvrager Partner / Echtgeno(o)t(e) / Familie / Anders namelijk, ____________________* 

* Doorhalen wat niet van toepassing is
** Graag uw keuze aankruisen 

(Graag alle velden invullen)



Medische gegevens 

Gebruikt u medicijnen?  JA / NEE *  
Zo ja, welke?   ________________________________________________________ 

________________________________________________________  
Indien van toepassing: 
Gebruikt uw partner medicijnen?  JA / NEE *   
Zo ja, welke?   ________________________________________________________ 

________________________________________________________  
 
Hieronder vragen wij u bijzonderheden rond uw gezondheid in te vullen die van belang zijn op het 
moment dat een calamiteit zich voordoet. Zijn er bijzonderheden en welke? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
Indien van toepassing:  
Zijn er bijzonderheden rond de gezondheid van uw partner en welke? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

 

Uw professionele zorgdiensten (indien van toepassing) 

Zorginstelling naam ________________________________________________________ 

Straat ________________________________________________________ 

Postcode ________________________________________________________ 

Woonplaats ________________________________________________________ 

Telefoon (24 uur bereikbaar) ________________________________________________________ 

Huisarts naam ________________________________________________________ 

Telefoonnummer huisarts ________________________________________________________ 

 

Technische gegevens 

Soort aansluiting          Analoog (normale telefoonlijn) / Digitaal / Glasvezel / ISDN* 
Aantal telefoontoestellen in de woning   1 / 2 / 3 of meer* 
Zijn er bijzonderheden rond het aansluiten van de Personenalarmering?  JA / NEE * 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
Alarminstallatie aanwezig                       JA / NEE* 
Code alarmsysteem                                ___________________________________________________ 
Huisdieren (aantal en soort)                    ___________________________________________________ 

* Doorhalen wat niet van toepassing is 
** Graag uw keuze aankruisen 
 



Uw contactpersonen 

Dit zijn de personen die gewaarschuwd worden bij een calamiteit (brand, val, opname e.d.) 
Al uw contactpersonen dienen te beschikken over een passende sleutel van uw woning. U 

dient minimaal 3 contactpersonen aan te geven. Zijn deze 3 personen er niet dan is 
professionele alarmopvolging door bijvoorbeeld Thuiszorg verplicht.  

 

Contactpersoon 1 

Relatie tot abonnee  ______________________________ Telefoonnummers 
Geslacht ______________________________ 1. Privé ____________________ 
Naam + voorletters _______________________    _____ 2. Mobiel 06- _________________ 
Adres ______________________________ 3. Werk ____________________ 
Postcode / Woonplaats ______    ______________________ 4. Overig ____________________ 
Email ______________________________   
    
Notities contactpersoon ______________________________   
Sleutelhouder JA / NEE * 
Contactpersoon 2 

Relatie tot abonnee  ______________________________ Telefoonnummers 
Geslacht ______________________________ 1. Privé ____________________ 
Naam + voorletters _______________________    _____ 2. Mobiel 06- _________________ 
Adres ______________________________ 3. Werk ____________________ 
Postcode / Woonplaats ______    ______________________ 4. Overig ____________________ 
Email ______________________________   
    
Notities contactpersoon ______________________________   
Sleutelhouder JA / NEE * 
Contactpersoon 3 

Relatie tot abonnee  ______________________________ Telefoonnummers 
Geslacht ______________________________ 1. Privé ____________________ 
Naam + voorletters _______________________    _____ 2. Mobiel 06- _________________ 
Adres ______________________________ 3. Werk ____________________ 
Postcode / Woonplaats ______    ______________________ 4. Overig ____________________ 
Email ______________________________   
    
Notities contactpersoon ______________________________   
Sleutelhouder JA / NEE * 
Contactpersoon 4 (Optioneel) 

Relatie tot abonnee  ______________________________ Telefoonnummers 
Geslacht ______________________________ 1. Privé ____________________ 
Naam + voorletters _______________________    _____ 2. Mobiel 06- _________________ 
Adres ______________________________ 3. Werk ____________________ 
Postcode / Woonplaats ______    ______________________ 4. Overig ____________________ 
Email ______________________________   
    
Notities contactpersoon ______________________________   
Sleutelhouder JA / NEE * 

 
* Doorhalen wat niet van toepassing is 
** Graag uw keuze aankruisen 
 



Uw pakketwensen**     (bedragen zijn inclusief btw) 

 Abonnement huur Tunstall Thuis Basispakket 
 Abonnement huur Tunstall Thuis Brandveiligheidspakket 
 Abonnement huur 2e halszender    

€ 19,95 per maand  
€ 26,95 per maand   
€   5,50 per maand 

 Installatiekosten Basispakket (alleen bij nieuwe klant)  
 Installatiekosten Brandveiligheidpakket (alleen bij nieuwe klant)  

 Administratiekosten       

 € 69,00 éénmalig
 € 89,00 éénmalig
 € 25,00 éénmalig 

Machtiging 

Hierbij verklaar ik het volgende** 

 Ik heb dit formulier volledig en naar waarheid ingevuld 

 Ik machtig Tunstall Thuis (voorheen handelend onder de naam Vitaris) tot wederopzegging om het 

maandelijkse abonnementsgeld te innen via een automatische incasso van bankrekeningnummer 

IBAN:___________________________ t.n.v. dhr/mevr* (voorletter + naam):________________________  

 Ik ga akkoord met de éénmalige automatische incasso van de installatie- en/of administratiekosten 

 Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden 
 Indien er wijzigingen zijn geef ik deze zo spoedig mogelijk via het Mutatieformulier door 

Ondertekening 

Datum _________________________ 

Plaats _________________________ 

Handtekening _________________________ 

Na ondertekening kunt u het formulier in een envelop zonder postzegel sturen naar: 

Tunstall Thuis 
Antwoordnummer 2050 
2990 WC Barendrecht  

V
ersie 1 17072014 

* Doorhalen wat niet van toepassing is
** Graag uw keuze aankruisen 




