Bestel uw Wuzzi Alert® simpel
en snel op wuzzialert.com

Altijd en overal veilig

contactpersoon bekend en kunt u met elkaar praten. | wuzzialert.com

Hulp nodig?
Bel ons 31 (0)88 - 800 77 88

Aanmeldformulier

Vul onderstaand formulier in en stuur deze op naar onze klantenservice,
of ga naar wuzzzialert.com om uzelf aan te melden voor Wuzzi Alert®.

Wuzzi Alert® klantenservice
Postbus 3398, 4800 DJ Breda

De gevraagde gegevens zijn nodig om onze Wuzzi Alert® dienstverlening
goed te laten functioneren en voor het aanmaken van uw profiel in ons
klantenportaal Mijn Wuzzi.

3. Aanschafvorm Kruis aan wat van toepassing is.

1. Abonnementsvorm Kruis aan wat van toepassing is.
Wuzzi Alert® Sociaal € 8,95
per maand + € 0,18 per minuut bij
alarm.
Alarmopvang en opvolging worden
gedaan door uw contactpersonen.

Wuzzi Alert® Professioneel € 13,95
per maand + € 0,18 per minuut bij alarm.
Alarmopvang door onze 24/7 alarmcentrale
en opvolging door uw contactpersonen,
bij urgentie door hulpdiensten.

2. Mobiel apparaatje Kruis aan wat van toepassing is.
Pebbels
Zwart
Blauw
Roze
Groen

Accessoires
Beschermhoes € 9,95
Draagclip
€ 2,50

Pearl
Wit
parelmoerzilver

Orion
Zwart
Bruin
Rood-rosé

Indi
Zwart-rood
Wit-blauw
Wit-rood

Met één druk op de SOS-knop is de exacte locatie bij uw

Pebbels
Kopen € 98
Huren € 5,50
per maand +
€ 50 borg

Pearl
Kopen € 80
Huren € 5,50
per maand +
€ 50 borg

Orion
Kopen € 120

Indi
Kopen € 100

Plus éénmalig activatie- en verzendkosten van € 25.
4. Gebruiker van het mobiel apparaatje (* zijn verplichte velden.)
Achternaam*..........................................................................................................................
Voornaam*................................................... Roepnaam*...................................................
Geslacht*
Man
Vrouw ......... Geboortedatum*.........................................
Adresregel 1*.........................................................................................................................
Adresregel 2..........................................................................................................................
Postcode*.................................. Woonplaats*...................................................................
Telefoonnummer..................................................................................................................
E-mailadres............................................................................................................................
Naam zorgteam....................................................................................................................

7. Afleveradres Wuzzi Alert® Startpakket
Op adres van gebruiker
Correspondentieadres
Anders namelijk:
Ter attentie van
Meneer
Mevrouw .....................................................
Adresregel.....................................................................................................
Postcode.............................Woonplaats........................................................

Wuzzi Alert®
mobiel alarm

8. Gegevens contactpersonen en relatie tot gebruiker (* zijn verplichte
velden.) Vul hier de gegevens van de contactpersonen in en geef de relatie
van deze personen tot de gebruiker aan; bijvoorbeeld: partner, (klein)kind,
broer/zus, ouder, vrienden, buren, zorgverlener, collega etc.
Geef van tenminste één contactpersoon het e-mailadres op, deze persoon
ontvangt de inloggegevens voor ons klantenportaal Mijn Wuzzi.
Achternaam*..................................................................................................
Voornaam*...................................................Relatie*.......................................
Telefoonnummer*..........................................................................................
E-mailadres*...................................................................................................

5. Betalingsgegevens Vul hier de betalingsgegevens voor automatische
incasso in. Dit hoeft niet de gebruiker zelf te zijn. (* Zijn verplichte velden.)
Bankrekeningnummer*.....................................................................................................

Achternaam*..................................................................................................

Ten name van*......................................................................................................................

E-mailadres....................................................................................................

6. Afwijkend correspondentieadres Indien van toepassing invullen.
Ter attentie van
Meneer
Mevrouw ....................................................
Adresregel.....................................................................................................
Postcode.............................Woonplaats........................................................
E-mailadres....................................................................................................

Achternaam*..................................................................................................

Voornaam*...................................................Relatie*.......................................
Telefoonnummer*..........................................................................................

Voornaam*...................................................Relatie*.......................................
Telefoonnummer*..........................................................................................
E-mailadres....................................................................................................

Informatiebrochure
Altijd en overal veilig

Met één druk op de SOS-knop is de exacte locatie bij uw
contactpersoon bekend en kunt u met elkaar praten. | wuzzialert.com

Welkom
In deze brochure leggen wij u uit hoe Wuzzi Alert® werkt en met
welke diverse producten van ons u deze dienst kunt gebruiken.
Zo kunt u een mobiel alarm kopen of huren, gebruik maken
van een abonnementsvorm met contactpersonen of een abonnementsvorm
met gebruik van onze professionele 24/7 alarmcentrale.

De voordelen van Wuzzi Alert®

Er kunnen verschillende mobiele alarm apparaatjes worden gebruikt
voor Wuzzi Alert®. Hieronder vind u een overzicht van ons aanbod.

Groot bereik

Wuzzi Alert® is het beste mobiel alarm voor binnen en buiten
en werkt zowel in Nederland als in alle andere EU-landen!

Mocht u ondanks het lezen van deze brochure nog vragen hebben dan kunt
kijken op onze website wuzzialert.com of ons bellen op +31 (0)88 - 800 77 88.
Mailen kan uiteraard ook naar klantenservice@wuzzialert.com.
Laat het ons weten, we helpen u graag verder!

Keuze uit diverse mobiele apparaatjes

Met vertrouwde groet,
Het Wuzzi Alert® team

Kopen of huren

‘Dankzij het mobiel alarm van Wuzzi Alert®
ben ik altijd en overal veilig’

Mobiele alarm apparaatjes

Ongeacht welk mobiel apparaatje u kiest, u staat met één druk op de SOS-knop
in contact met uw contactpersoon of onze centralist van de alarmcentrale.
Daarbij is uw exacte locatie bekend en kunt u met elkaar praten.
Naam

Pebbles

Pearl

Orion

Indi

Bij ons kunt u de mobiele apparaatjes zowel kopen als huren.

Formaat in
mm

61 x 44 x 16

38 x 38 x 12

40 x 48 x 15

38 x 45 x15

Sociaal- of professioneel abonnement

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

Wit
parelmoer
-zilver

Zwart
Bruin
Rood-rosé

Zwart-rood
Wit-blauw
Wit-rood

Spatwaterdicht

Straalwaterdicht

Straalwaterdicht

Bij een sociaal abonnement worden uw contactpersonen één-voor-één
afgebeld tot iemand de alarmoproep accepteert. Hierbij is uw positie bekend
en kan er met elkaar gesproken worden.

‘Zo kan ik focussen op mijn sport in
plaats op mijn epilepsie’

Bij een professioneel abonnement staat u – 24 uur per dag en 7 dagen
in de week – direct in contact met de centralist van onze alarmcentrale.
In geval van een levensbedreigende situatie zal onze centralist acuut
de 112-hulpdiensten inschakelen en één van uw contactpersonen
informeren. Bij een niet levensbedreigende situatie zal onze
centralist uw contactpersonen één-voor-één afbellen.

SOS

Positie

Contact

Met één druk op de SOS-knop is de exacte locatie
bij uw contactpersoon bekend en kunt u met elkaar praten.

Zelf uw gegevens inzien en wijzigen

Via de Mijn Wuzzi app kunt u uw gegevens eenvoudig
inzien en wijzigen.

Opzegtermijn

Wuzzi Alert® is altijd per iedere eerste van de volgende maand,
per maand opzegbaar.

Kleuropties

App

Waterbestendigheid

Zwart
Blauw
Roze
Groen
Straalwaterdicht

Zelf uw Wuzzi Alert ®
dienstverlening beheren.
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SOS

Positie

Contact

Met één druk op de SOS-knop is de exacte locatie
bij uw contactpersoon bekend en kunt u met elkaar praten.

App
Zelf uw Wuzzi Alert ®
dienstverlening beheren.

Alle rechten voorbehouden. Qvita en Wuzzi Alert zijn geregistreerde merknamen van Qvita B.V.
In geen geval kan Qvita aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte, incidentele schade of
gevolgschade die voortvloeien uit het gebruik van het mobiele apparaatje, de dienstverlening of de
bijbehorende documentatie.
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