
Het Servicepaspoort heeft meer producten in de rubriek 
comfort en gemak:

n  Moderne oplossingen voor veilig en comfortabel  
wonen en slapen.  

n  Uit en thuis, altijd in contact, dus hulp is dichtbij.  
Met ledenkorting.

Top 3 van de meest gevraagde producten:
n  Alarmapparaat en Professionele Alarmopvolging
n  GPS
n  Beeldhorloge

Voor leden van het Servicepaspoort gelden exclusieve  
kortingsregelingen. Alle informatie over deze kortingen en 
ons uitgebreid producten- en dienstenoverzicht vindt u in 
onze folder Wat biedt Servicepaspoort en op onze website  
www.servicepaspoort.nl
Tel. 023 - 891 84 40
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Alle informatie over 
deze kortingen en  
een uitgebreid  
overzicht van onze 
producten- en  
diensten vindt u  
op onze website:



De GPS zender 
Het Servicepaspoort stelt een GPS  
zender beschikbaar. Deze is verkrijgbaar 
met en zonder spreek-luisterverbinding. 
In bruikleen of  uiteindelijk zelf aan 

te schaffen. Deze GPS zender is een-
voudig mee te nemen bijvoorbeeld in 
een handtas, om de hals  maar soms 
ook te dragen als riem. U bepaalt wat 
het beste bij u past.

Lokaliseren
De GPS zender is door middel van een 
internetverbinding op  een mobiele  
telefoon of computer te lokaliseren. 
Maar deze zorg kan ook aan Service-
paspoort in handen gegeven worden. 
Samen met ons 24-uur team maken 
wij afspraken over het lokaliseren of 
indien gewenst kunnen wij uw familie of 
bekende zelfs weer thuisbrengen. Dit 
wordt verzorgd door de professionele 
hulp van ons Team Alarmering

Hoe werkt het?
Om met succes gebruik te maken van 
de GPS zender is het belangrijk dat de 
GPS zender goed opgeladen is en dat 
deze altijd gedragen wordt.
U krijgt de GPS zender volledig getest 
en werkend met een persoonlijke  
toelichting en wachtwoord voor het 
internetportaal in uw bezit. Vervolgens 
is hij te gebruiken en kunnen u, uw  
familielid of bekende op ieder gewenst 
moment bekijken waar de zender zich 
bevindt. Niet iedereen is gesteld op  
het gegeven dat hij/zij te lokaliseren  
is. Het is mogelijk afspraken te maken  
over begrenzingen van gebieden of 
tijden waarbinnen u te lokaliseren  
bent. Servicepaspoort adviseert u hier 
graag bij.   

Kosten
Huur
Indien u lid bent van het Servicepas-
poort is het  mogelijk om de GPS 
zender te huren voor een minimale 
periode van twee maanden. De kosten 
bedragen dan voor leden € 25,- per 
maand, inclusief de GSM kaart die in de 

GPS-zender wordt geplaatst. U betaalt  
€ 39,50 aan eenmalige opstartkosten 
voor eventuele nummerprogrammering 
en een persoonlijke toelichting op het 
apparaat. Eventueel is het mogelijk om 
na een proefperiode van twee maanden 
alsnog de GPS zender met extra korting 
over te nemen.

Aanschaf
De leveringskosten voor een GPS  
zender (zowel verkrijgbaar zonder 
spreek-luisterverbinding als met) bij 
aanschaf bedragen eenmalig € 375,-. 
Daarnaast betaalt u € 7,75 per maand 
voor de GSM kaart die in de GPS zender 
wordt geplaatst. Als u lid bent van het 
Servicepaspoort krijgt u 5% korting op 
aanschaf van het apparaat.
Indien u gebruik wilt maken van overige 
aanvullende producten zoals het Team 
Alarmering dan dient u lid te zijn van het 
Servicepaspoort. Wij informeren u graag 
over de mogelijkheden en kunnen u een 
op maat gemaakt voorstel doen.

Informatie en  
aanmelden
Voor aanmelding of meer informatie 
kunt u van maandag tot en met  
vrijdag contact opnemen met het  
Servicepaspoort, via 023 - 8918 440 of 
e-mail naar info@servicepaspoort.nl 
Meer informatie vindt u ook op 
www.servicepaspoort.nl

*Tariefwijzigingen voorbehouden  05/2013

Met behulp van de GPS zender bent  u ook buitenshuis te  
lokaliseren, of kunt u indien gewenst hulp inschakelen  
door het indrukken van de alarmknop op de GPS zender.  
Een veilig gevoel voor u of uw familielid of bekende.
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