
Aanmeldformulier  
De Welle mobiele alarmering
Vul onderstaand formulier in en stuur deze op naar: 
Stichting De Welle   Stichting De Welle
t.a.v. alarmering   t.a.v. alarmering
Constantijnstraat 32a  Dokter G.H. Beensweg 21
7442 ME Nijverdal   7642 CH Wierden

De gevraagde gegevens zijn nodig om de mobiele alarmering van De Welle goed te laten functioneren en voor het 
aanmaken van uw profiel in ons klantenportaal. 

Mobiele alarmapparaatjes
Er zijn diverse mogelijkheden voor onze mobiele alarmering. Hieronder vindt u een overzicht van ons aanbod. 

Naam
Kruis uw modelkeuze aan

●● Pebbles ●● Pearl ●● Orion ●● Indi

Formaat 61 x 44 x 16 mm 38 x 38 x 12 mm 40 x 48 x 15 mm 38 x 45 x15 mm

Gewicht 35 gram 30 gram 45 gram 46 gram

Batterijduur 5-7 dagen 3-5 dagen 1-2 dagen 1-2 dagen

Oplaadwijze Oplaadstation Micro USB  
oplaadsnoer

Magnetisch  
oplaadsnoer

Magnetisch  
oplaadsnoer

Waterbestendigheid Straalwaterdicht Spatwaterdicht Spatwaterdicht Straalwaterdicht

Kleuropties
Kruis één kleur aan in de 
kolom van uw modelkeuze

●● Zwart
●● Blauw
●● Roze
●● Groen

●● Wit parelmoer   
    zilver

●● Zwart
●● Bruin
●● Rood-rosé

●● Zwart
●● Wit-blauw
●● Wit-rood

Aanschafvorm
Kruis kopen of huren aan
in de kolom van uw  
modelkeuze

●● Kopen €108,–
●● Huren €7,50 p/m 
●● Draagclip €2,50 
●● Beschermhoes €9,95 

●● Kopen €90,–
●● Huren €7,50 p/m 

●● Kopen €130,– ●● Kopen €110,–

Kruis een abonnementsvorm aan

●●  Sociaal abonnement €8,95 per maand
• Plus €0,18 per minuut bij alarm 
• Alarmopvang en -opvolging worden gedaan door 

uw contactpersonen.

●●  Professioneel abonnement €13,95 per maand
• Plus €0,18 per minuut bij alarm 
• Alarmopvang door onze 24/7 alarmcentrale en  

opvolging door uw contactpersonen (bij urgentie 
door hulpdiensten).

Pebbles OrionPearl Indi
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Plus éénmalig activatie- en verzendkosten €25,–
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Door het invullen van dit formulier geeft u Stichting De Welle toestemming om uw gegevens te verwerken 
voor de personenalarmering. Uw gegevens worden indien nodig gedeeld met de meldcentrale en met de 
alarmvrijwilligers om een goed functioneren van de personenalarmering te kunnen bewerkstelligen.
Op onze website (www.stichtingdewelle.nl) vindt u onze Privacyverklaring.



Gegevens gebruiker (* zijn verplichte velden) 5

Achternaam*

Adres*

Postcode*

Telefoonnummer*

E-mailadres

IBAN nummer*

Ten name van*

Handtekening rekeninghouder* 
(dit hoeft niet de gebruiker te zijn)

Achternaam*

Telefoonnummer*

E-mailadres*

Voornaam* Relatie*

Geslacht* Geboortedatum*

Woonplaats*

Betalingsgegevens 
Vul hier de betalingsgegevens voor automatische incasso in. Door het zetten van de handtekening machtigt de 
rekeninghouder De Welle om maandelijks de huur, het abonnement en gesprekskosten te incasseren. 

Gegevens contactpersonen en relatie tot de gebruiker
Vul hier de gegevens van de contactpersonen in en geef de relatie tot de gebruiker aan: bijv. partner, kind,  
broer/zus, buur. Geef van tenminste één contactpersoon het e-mailadres op. Deze persoon ontvangt de  
inloggegevens voor ons klantenportaal. 

Achternaam*

Telefoonnummer*

E-mailadres*

Voornaam* Relatie*

Achternaam*

Telefoonnummer*

E-mailadres*

Voornaam* Relatie*

Naam*

Datum*

Handtekening* 

Voornaam* Roepnaam*
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In geen geval kan Stichting De Welle aansprakelijk worden gesteld voor directe,
indirecte, incidentele schade of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van
de mobiele alarmering of de dienstverlening.


