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Personenalarm

Wat is een personenalarm ?
Een alarmtoestel en een draagbaar zendertje
stellen u in staat om, in geval van nood, 24 op
24 uur in contact te treden met een alarmcentrale.
De alarmcentrale verwittigt één van uw contactpersonen die u de nodige hulp kunnen bieden.
Voor de personenalarmsystemen erkend
door de stad Leuven, kan u een toelage
krijgen als u aan de inkomensvoorwaarden voldoet.
Hoe kan u een toelage van de stad Leuven bekomen ?
Een financiële tussenkomst kan bekomen worden door een aanvraagdossier in te dienen bij
de stad Leuven. U krijgt van de organisatie
waar u een personenalarmtoestel huurt de formulieren voor deze aanvraag.
Het aanvraagformulier en toelagereglement
vind u in bijlage
Uitbetaling van de toelage :
De tussenkomst van de stad Leuven wordt
rechtstreeks betaald aan de leverancier van
het alarmeringssysteem. De gebruiker betaalt
aan de leverancier enkel het verschil tussen
het abonnementsgeld en het bedrag van de
tussenkomst

AANVRAAGFORMULIER
Tegemoetkoming in de kosten voor het huren van een draadloos
alarmeringssysteem –- dienstjaar 2016
datum: ……-……-2016
Aanvrager
naam en voornaam: ……………………………………………………………
adres: …………………………………………………………………………..
……………………………… Leuven
geboortedatum…………………………………..
telefoonnummer: … …………………..
alleenstaand / gehuwd / samenwonend (schrappen wat niet past)
huurt het alarmsysteem bij………………………………………….
aansluitingsdatum alarmtoestel…………………………………….
kleef hier uw klevertje van
de mutualiteit !

Inlichtingen met betrekking tot het inkomen
(gezamenlijk) belastbaar maandelijks netto- inkomen €………………..
Bewijsstukken die u moet bijvoegen
- het meest recente pensioen – of bankafschrift
of
- het meest recente aanslagbiljet (indien u dit bezit)
Indien voor u van toepassing, eveneens bijvoegen:
- bewijs van een financiële tegemoetkoming van de FOD-sociale zekerheid
- bewijs van inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
- attest van verhoogde tegemoetkoming (vragen aan uw mutualiteit)
- andere inkomsten (bv. onroerend goed, rentes, e.a.)
- bewijs van tussenkomst in de huurkosten door een andere organisatie (vb NMBS)

Ondergetekende, verklaart op eer dat de gegevens op het formulier correct zijn en dat
alle inkomsten van de inwonenden werden aangegeven.
Datum + Handtekening

Belangrijke opmerking: Zonder de nodige bewijsstukken kunnen wij de toelage niet
toekennen.

Wie kan een tussenkomst aanvragen?
Leuvenaars met een laag inkomen voor wie zelfstandig wonen bemoeilijkt wordt door een ernstige
handicap, een langdurige ziekte, ouderdom of stalking, kunnen een tussenkomst vragen voor de
huur van een draadloos alarmeringssysteem. De organisatie waarvan u het alarmeringstoestel
huurt, moet wel erkend zijn door de stad Leuven.
Financiële tussenkomst
De tussenkomst van de stad Leuven is afhankelijk van het inkomen van de gebruiker.
De inkomensgrens voor 2016 is vastgesteld op:
€ 1.777,16 maandelijks netto-inkomen voor alleenstaanden
€ 1.999,31 maandelijks netto-inkomen voor samenwonenden en gezinnen
De maximale tussenkomst in de abonnementskosten bedraagt € 20,00 per maand.
Na onderzoek en berekening van de werkelijk te betalen huurprijs, stelt de directie sociale zaken
van de stad Leuven de beheerder van het alarmeringssysteem hiervan op de hoogte. De
beheerder rekent enkel dit bedrag aan voor de aanvrager.
Wilt u het volledige toelagereglement, bel naar 016 27 26 08 of mail naar
els.wallenus@leuven.be
Hoe de tussenkomst aanvragen?
Het aanvraagformulier invullen, de nodige bewijsstukken bijvoegen en sturen naar:
stadskantoor Leuven – directie sociale zaken
Prof. Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven
Contactpersoon: Els Wallenus, 016 27 26 08 – els.wallenus@leuven.be

