
aan de lijn !

HALLO, 
Mevrouw Laurent ?

De Tele-Hulp know-how

Onze abonnees stellen de snelheid en de
doeltreffendheid van de hulp echt op prijs, net als de
menselijke contacten met onze medewerkers.
Bekwaamheid, doeltreffendheid en menselijkheid: 
dat zijn de drie pijlers waarop Tele-Hulp haar reputatie
bouwde.

Tele-Hulp respecteert uw privacy
In de eerste plaats door uw keuze van contactpersonen
te respecteren: het zijn wel degelijk uw familieleden, 
uw vrienden, uw verpleegkundige of uw arts die u
komen helpen.

Anderzijds kan Tele-Hulp niet horen wat er bij u thuis
gebeurt, behalve wanneer u ons oproept, natuurlijk.

U stoort ons nooit
U mag het systeem uittesten zo vaak u maar wenst. 
Ook indien u ons per ongeluk oproept is dat niet erg: 
u kan ons dat gewoon zeggen. 

Dat geeft ons de gelegenheid om even een praatje te
slaan en zo is iedereen meteen gerustgesteld.

KLIK

Hallo, met
Tele-Hulp !

KOKSIJDE

INFO

Inlichtingen
Nathalie Sarrazyn

Verantwoordelijke thuiszorg
058/53.43.10 

Ter Duinenlaan 34 - 8670 Koksijde
nathalie.sarrazyn@sociaalhuiskoksijde.be

www.sociaalhuiskoksijde.be

24/24u onmiddellijke bijstand aan huis
www.tele-hulp.be

Tele Hulp is in heel België aanwezig 

Inlichtingen
vzw Tele-Hulp

Meersbloem Melden 46
9700 Oudenaarde

055/61.21.07

En dit alles kost, 
in KOKSIJDE...

Huur Personen Alarm Systeem :
€21,65/maand 

(deze prijs wordt geïndexeerd)

Waarborg : €50,00



De uitrusting

Eenvoudig en efficiënt : 
wat wij aanbieden is iemand die u onmiddellijk
komt helpen bij u thuis wanneer u valt, onwel
wordt of aangevallen wordt.

Een ongeval of een probleem met de gezondheid kan
iedereen overkomen. Voor wie alleen thuis woont kan
dit ernstige gevolgen hebben, vooral omdat het lang
kan duren voor er hulp komt opdagen. 

Tele-Hulp werd opgericht voor mensen die zich bewust
zijn van dit probleem. Bovendien bieden wij uw naasten
gemoedsrust. Zij weten dat wij dag en nacht klaar
staan...

Tele-Hulp wil een maximale zekerheid en
doeltreffendheid bieden. 
Daarom selecteerden we materiaal dat zeer kwalitatief
is, maar tegelijk heel eenvoudig in gebruik. 
Het wordt geïnstalleerd zonder kap- of breekwerk en
werkt telkens als het nodig is. 
Sinds de oprichting in 1987 is de waarborg 100%.

Het zendertje, hoe werkt het ?

Via de zender kunt u ons oproepen. Hij wordt
gedragen als een hanger, aan de pols of
bevestigd met een clip. Er bestaan ook
andere types van zenders, in functie van uw
wensen, mogelijkheden of beperkingen.
Wanneer u ten val komt of onwel wordt,
hoeft u enkel op de knop van de zender te
drukken. 

Dat is alles wat u moet doen, wij doen de rest.

Het is belangrijk dat u de zender altijd draagt. Hij
neemt niet veel plaats in, is licht en u loopt niet het
risico de knop per ongeluk in de drukken. Hij is
tevens schokbestendig.

U mag hem bijhouden onder de douche, in de
badkamer... Hij is daarop voorzien.

De tele-transmitter

Wanneer u de knop van de zender indrukt, zet u de
tele-transmitter in werking. Dit apparaat is zowel
aangesloten op het lichtnet als op uw telefoonlijn en
het verstuurt uw oproep naar de centrale.

Een veilig gevoel

www.tele-hulp.be Bel ons 055/61.21.07

’t Is heel eenvoudig,
het werkt 24/24 uur 

en het is zeer
doeltreffend !!!

Ons systeem is uiterst
doeltreffend: 
de medewerk(st)er van de
centrale weet meteen van
welk apparaat de oproep
afkomstig is en kan zo
bepalen wie u bent. 
Via een gevoelige
microfoon en een
heldere luidspreker kunt
u praten met de Tele-Hulp
medewerk(st)er – doorgaans overal in
huis en zonder de telefoon op te nemen. 

De stem van de medewerk(st)er stelt u meteen gerust.
Belangrijk, want u weet dat u niet langer alleen bent.
De centrale beschikt over de gegevens van uw naasten,
uw kinderen, uw vrienden, uw huisarts... 
Ze zal iemand contacteren om u te komen helpen, zelfs
midden in de nacht 

Wij blijven in contact met u tot er hulp opdaagt : wij
willen absoluut zeker zijn dat u in goede handen bent.

Ook op technisch gebied is alles voorzien. Bij een
stroomonderbreking blijft alles werken. De centrale
wordt automatisch verwittigd indien er zich bij u een
probleem voordoet en brengt u op de hoogte. 

Dat geldt ook voor de batterijen van de zender:
vanuit de centrale kijken we deze na en zodra ze
maar voor de helft meer opgeladen zijn, zorgen wij
voor de vervanging. 
De batterijen worden automatisch gecontroleerd bij
elke oproep. U doet er dus goed aan ons regelmatig
op te roepen.

We kunnen eveneens draadloze detectiesystemen
plaatsen om te beantwoorden aan specifieke vragen.
Denk bijvoorbeeld aan rookmelders,
bewegingsdetectors, enz...
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