
De VeDoCall SOS Alarmknop mobiele 
alarmering wordt veel gebruikt door ouderen 
die er nog graag zelfstandig op uit trekken. 
Mobiele alarmering geeft hen het gevoel van 
veiligheid en zekerheid.

Met één druk op de knop is uw omgeving 
gewaarschuwd
Het waarschuwen van naasten in geval van 
een noodsituatie kan met een telefoon. Maar 
in geval van paniek is een andere oplossing 

vaak eenvoudiger en effectiever. Dan wil 
men graag met één druk op de knop een 
alarm kunnen maken naar meerdere personen 
tegelijkertijd. Met De VeDoCall SOS Alarmknop 
is dit mogelijk zowel binnen- als buitenshuis! 

Bij gebruik van De VeDoCall SOS Alarmknop 
mobiele alarmering kan men ervoor kiezen 
om het alarm naar de familie, buren of 
vrienden te laten gaan. In een volgend sta-
dium kan de melding ook naar een alarm-
meldkamer. Daarnaast is het met de VeDoCall 
SOS Alarmknop zelfs mogelijk een veilige 
zone rond de woning in te stellen zodat er 
een alarm afgaat als de vooraf ingestelde 
zone wordt verlaten. Dit wordt veel toegepast 
in geval van (beginnende) dementie. Vanwege 
al deze mogelijkheden biedt de VeDoCall SOS 
Alarmknop mobiele alarmering een levens-
loopbestendigeoplossing. 

Langer onafhankelijk en veiliger thuis 
kunnen wonen
Doordat de VeDoCall SOS Alarmknop luistert 
naar de wensen en eisen van de gebruikers 

heeft zij met behulp van de nieuwste tech-
nieken mobiele alarmering ontwikkeld dat 
aan de klantwensen voldoet. Uit onderzoek 
blijkt dat 70% van de senioren alarmering 
ook buiten de woning beschikbaar wil heb-
ben en zelf wil bepalen wie er wordt gealar-
meerd. Met de traditionele oplossingen is 
dat niet mogelijk. De VeDoCall SOS Alarm-
knop alarm maakt het mogelijk dat senioren 
met steun van hun omgeving langer onaf-
hankelijk en veiliger thuis kunnen wonen.

De VeDoCall SOS Alarmknop mobiele 
alarmering wordt al ruim drie jaar in 
Nederland gebruikt door een groot 
aantal senioren en professionals. 
De VeDoCall SOS Alarmknop is 
een persoonlijk alarmeringssysteem, 
waarmee de gebruiker binnen en 
buiten de woning kan alarmeren 
naar buren, familie, vrienden en/of 
een alarmcentrale.

Voordelen op een rij
•  Werkt zowel binnen als 

buiten de woning
•  Alle contactpersonen 

worden gelijktijdig gebeld
•  Bij een alarm altijd 

spraakverbinding mogelijk
•  De locatie van een alarm is 

zichtbaar voor de opvolgers
•  Altijd verbonden met het 

best beschikbare GSM 
netwerk

•   Compact en 
waterbestending

•  Alarmknop gaat na opladen 
4-6 dagen mee 
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“ Alarmering voor
binnen en buiten.”

“ Met één druk op de 
knop contactpersonen 
alarmeren.”

Oproepsystemen en communicatie oplossingen
    verbeter uw gastvrijheid, uw service en bereikbaarheid
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Unieke alarmeringsfunctie
De meest unieke functie van de VeDoCall SOS 
Alarmknop is dat bij een alarm automatisch 
en gelijktijdig alle contactersonen worden 
gebeld. De contactpersoon die het eerst het 
alarm accepteert krijgt een spraakverbinding 
met de gebruiker. In het portaal kunnen alle 
contactpersonen zien waar een alarm is ge-
maakt en wie het gesprek heeft aangenomen. 

Online portaal 
In het portaal worden de gegevens van de 
gebruiker en de contactpersonen ingevoerd
en is de alarmgeschiedenis en de locatie van 
de gebruiker zichtbaar. Om een alarm te
ontvangen heeft u alleen een telefoon-
toestel nodig. Indien u ook het beheer 
wilt doen en zien waar een alarm gemaakt 
is volstaat een internet verbinding. 
De VeDoCall SOS Alarmknop word volledig 

geinstalleerd geleverd en kan direct gebruikt 
worden.

Maandelijkse kosten
Net als bij een mobiele telefoon zijn er 
naast de aanschaf van de unit maandelijkse 
kosten voor alarmering en toegang tot het

portaal. Voor het alarmeren naar 3 contact-
personen kiest u het Socio abonnement. 
Het doorverbinden naar een meldcentrale is 
optioneel met het Pro-abonnement. 
Binnen het abonnement zijn 300 belminuten 
en alarmen opgenomen per 12 maanden 
(fairusegebruik).

Graag adviseren wij u over de 
mogelijkheden. Bel VeDoSign 
vandaag nog voor een afspraak!

Tel: 035 543 07 38
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Kostenoverzicht De VeDoCall SOS Alarmknop per aansluiting
•  VeDoCall SOS Alarmknop + dockingstation (oplader) + activatie/installatie 

inclusief administratiekosten. Prijs per unit € 137,50
• Socio abonnement - kosten per maand  € 14,95
• Pro-abonnement 24/7 meldcentrale per maand € 4,95

Binnen het abonnement zijn 300 belminuten en alarmen opgenomen per 12 maanden 
(fairusegebruik).

 GSM telefoon Zorg telefoon VeDoCall SOS   
   Alarmknop

Bereik in de woning  √  √  √
Bereik buiten de woning  √  X  √
Alarm door 1 toetsdruk  X   √  √
Opladen nodig  √  X   √
Locatie opvraagbaar  X   X   √
Locatie zichtbaar bij een alarm  X   X   √
Zelf gegevens beheren  √  X   √
Altijd spraak na alarmsituatie  √  X   √
Draagbaar en compact  X √ √
Water en stof bestendig  X √ √
Veilige zone instellen X X √
Opvolging door alarmcentrale X √ √
Gelijktijdig personen alarmeren X X √
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