Helmond

Contact met een
druk op de knop
HELMOND

Doe mee

Meld aan voor
15 mei.
Deelname
is kosteloos.

Direct ondersteuning met
een druk op de knop.
Veel mensen in onze gemeente zitten vanwege de Corona-crisis al weken thuis.
Steeds meer mensen hebben tijdelijk extra ondersteuning nodig, daar waar mogelijk.
Om het u makkelijker te maken contact te leggen met ons, helpen we u de komende tijd.
U ontvangt kosteloos een knop die tijdens kantooruren in verbinding staat met onze
medewerkers. Drukt u op de knop, dan bellen wij u binnen 1 uur terug om u te helpen.
U kunt op de knop drukken als u bijvoorbeeld hulp wilt voor boodschappen doen, uw
tuin doen, overlast van buren, formulieren invullen, etc.
Ook ontvangt u een melder die bij langdurige inactiviteit een melding stuurt, zodat we
contact kunnen opnemen met u.

Drukknop
1 uur
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Bewegingsmelder

Voorwaarden voor deelname
U kunt kosteloos gebruik maken van deze tijdelijke dienst. Het enige wat u nodig hebt
om deel te nemen is een actieve internetverbinding. Indien u die niet hebt, laat het ons
weten, dan kunnen we u mogelijk helpen met een andere oplossing.

Aanmelden
Meld u voor 15 mei aan met het aanmeldformulier, via www.leefsamen.nl/
directcontact of bel naar 040 780 06 41. Let op het aantal deelnemers is
vooralsnog beperkt, dus wacht niet te lang met aanmelden.
Indien mogelijk ontvangen we ook graag de gegevens van een naaste van u, zodat
we die kunnen benaderen om hulp te bieden bij het maken van de aansluiting voor
deze dienstverlening.

Helmond

Aanmeldformulier
Ja, ik meld me aan voor deze kosteloze, tijdelijke dienst. Let op; deze dienst is voor een
beperkt aantal deelnemers beschikbaar.
Naam

Straatnaam

huisnummer

Postcode

Woonplaats

E-mailadres (Indien u geen e-mailadres heeft, graag het e-mailadres van mantelzorger invullen).

Telefoon

Contactgegevens naaste
Naam

Telefoon

E-mailadres

Meld u aan via www.leefsamen.nl/directcontact of vul bovengenoemd aanmeldformulier in en geeft
het mee aan de medewerker van de betrokken organisaties. Of stuur het op naar:
Savant Zorg - Antwoordnummer 507 - 5700VB Helmond of naar
Gemeente Helmond t.a.v. Digitale Stad - Antwoordnummer 102 - 5700VB Helmond of naar
LEVgroep - Antwoordnummer 504 - 5700VB Helmond

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanmelding en de installatie-afspraak.
Meer informatie over onze privacyverklaring vindt u op onze website www.leefsamen.nl/bedrijfsinformatie.
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Helmond

Leefsamen Helmond is mede mogelijk gemaakt door:

HELMOND

Contactgegevens
040 780 06 41					
helpdesk@leefsamen.nl
www.leefsamen.nl/driecthulp

