Reglement betreffende verhuren van personenalarmtoestellen
Artikel 1
Het gemeentebestuur verhuurt personenalarmtoestellen aan hulpbehoevende bejaarden.
Het beheer en de praktische organisatie rond de werking van deze personenalarmtoestellen gebeurt
door de vzw Telehulp.
De personenalarmtoestellen zijn 24 op 24 uur via het telefoonnetwerk met de centrale van Telehulp
verbonden, hetgeen toelaat dat een gebruiker in moeilijkheden via een druk op het zendertje de
centrale en zo een contactpersoon kunnen oproepen.
Artikel 2
Iedere aanvraag voor een personenalarmtoestel wordt gericht aan de gemeentelijke sociale dienst.
De toekenning geschiedt op advies van de maatschappelijk assistent(e).
Artikel 3
Het personenalarmtoestel kan worden toegekend aan:
- personen ouder dan 65 jaar
- zieke, mindervalide, alleenstaande of geïsoleerde personen
- de hierboven vermelde personen die niet alleen wonen, maar overdag vaak alleen zijn
Deze moeten in staat zijn de werking van het personenalarmtoestel te begrijpen, en in geval van
nood, het systeem in werking te kunnen stellen.
De gebruikers dienen woonachtig te zijn in Bredene.
Artikel 4
Voor het gebruik en de installatie van het personenalarmtoestel wordt geen garantie of installatiekost
gevraagd.
Artikel 5
Met ingang van 01/04/2014 wordt de huurprijs als volgt aangepast:
- de huurprijs voor de gebruikers van een personenalarmtoestel ontleend bij de gemeentelijke
sociale dienst bedraagt 15 EUR per maand.
- voor gebruikers die verhoogde tegemoetkoming bij de mutualiteit genieten, geldt een
verminderde huurprijs van 12,50 EUR per maand.
De gebruiker ontvangt een maandelijkse factuur of betaalt de huurprijs per doorlopende opdracht.
Artikel 6
Het recht op de verhoogde tegemoetkoming bij de mutualiteit zal door de gemeentelijke sociale
dienst worden vastgesteld aan de hand van een actueel attest van de mutualiteit.
Artikel 7
Iedere wijziging in de financiële of familiale situatie van de huurder, moet onmiddellijk gemeld worden
aan de gemeentelijke sociale dienst. Indien blijkt dat een gewijzigde financiële situatie niet werd
aangegeven, kan het maximumtarief onmiddellijk en met terugwerkende kracht tot op het ogenblik
van de gewijzigde situatie, aangerekend worden.

Artikel 8
Indien de huurder van het personenalarmtoestel meer dan drie opeenvolgende facturen voor de
dienst niet betaalt, kan beslist worden de verhuring onmiddellijk stop te zetten.

