‘Fijn idee dat mijn
moeder veilig en
vertrouwd in haar eigen
huis kan blijven wonen’

ATA altijd dichtbij

Persoonlijke veiligheid

Met de service van ATA heeft u de geruststelling dat er altijd iemand een
oogje in het zeil houdt als er iets in huis mocht gebeuren. Denk daarbij aan
ongelukkige val, plotseling onwel worden, een inbraak of brand.

Bij ATA krijgt men met een druk op
de alarmknop (om hals of pols):
• contact met ons medisch opgeleid
personeel;
• die 24 uur per dag, 7 dagen in
de week bereikbaar zijn;
• en direct de juiste hulp inschakelen:
snel en deskundig, van mantelzorg
tot professionele hulp.
Verschillende soorten hulp
U kiest voor hulpverlening door mantelzorgers
en/of door professionele hulpverleners.
Mantelzorgers zijn vertrouwde personen uit

‘Ik woon best een eindje van
mijn vader vandaan. Een hele
geruststelling dat ATA snel hulp
kan bieden als er iets met hem
zou gebeuren’

de eigen omgeving. Wij waarschuwen ze als er
iets aan de hand is. Het kunnen buren zijn, maar
ook vrienden of familieleden zoals kinderen of

‘We waren nooit echt gerust als
we eens een weekendje weg
waren. Want stel er gebeurde
iets met mijn alleenstaande
moeder. Daarom is het zo’n pak
van mijn hart dat we nu voor
ATA hebben gekozen’

kleinkinderen die in de buurt wonen en een
sleutel hebben om in de woning te kunnen.
Professionele hulpverleners zijn bijvoorbeeld
de huisarts, thuiszorgmedewerkers, ambulancepersoneel, maar ook politie en brandweer.
Informeer naar de mogelijkheden bij u in de buurt.
In bepaalde regio’s in Nederland kunt u ook
kiezen voor professionele alarmopvolging
van ATA.
Wat heeft u nodig?
Een vaste telefoonaansluiting, een internetverbinding of een mobiele telefoon is voldoende.
Tarieven
Personenalarmering van ATA is al mogelijk
voor een klein bedrag per maand.
Bereken het exacte tarief via onze website:
www.atapersonenalarmering.nl
Meer informatie?
Kijk op www.atapersonenalarmering.nl of bel
(020) 592 31 31. Onze medewerkers informeren
u graag over bijvoorbeeld onze aantrekkelijke
tarieven. Regel het vandaag nog.

Klantenservice
T: (020) 592 31 31
E: service@atapersonenalarmering.nl
Bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur
en op zaterdag van 8.00 tot 12.00 uur.
Altijd dichtbij: 24 uur per dag, 7 dagen per week

‘Door de service van ATA voelt
het alsof ik niet helemaal alleen
ben. En dat is heel ﬁjn. Mocht er
wat aan de hand zijn, dan weet
ik dat er snel hulp komt’
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