
 

    

 

 

Aanmeldformulier Lidmaatschap 

en/of  Zorgalarmering Groot Hoogwaak 
 

Naam    :……………………………………………………………………. 

Voorletters   :……………………………………………………………………. 

Adres    :……………………………………………………………………. 

Postcode en woonplaats :……………………………………………………………………. 

Telefoonnummer  :……………………………………………………………………. 

Emailadres   :…………………………………………………………………….  

Geboortedatum  :……………………………………………………………………. 

BSN nummer   :………………………………………………………………….... 
Nummer identiteitsbewijs/paspoort/rijbewijs      :……………………………………..….. 
Vervaldatum identiteitsbewijs/paspoort/rijbewijs:………………………………………… 
Reden van aanmelding  :…………………………………………………………………….  

 

1. Ondergetekende wil afnemen 

 : Abonnement op het Lidmaatschap van Groot Hoogwaak 

  á €25* per jaar Ja   Nee 

 : Abonnement op Zorgalarmering van Groot Hoogwaak 

  á €10* per maand    Ja  Nee      

  (met Lidmaatschap, anders 12,50 per maand)                          

2. Het bedrag van het Lidmaatschap wordt per kalenderjaar (januari) automatisch    afgeschreven 

op basis van de SEPA-machtigingskaart1.  

3. Het bedrag voor Alarmering  wordt op de eerste dag van de volgende maand automatisch 

afgeschreven op basis van de SEPA-machtigingskaart. 

4. U ontvangt voor het Lidmaatschap het ledenblad ‘het Schepnet’ en u kunt gebruik maken van 

onze diensten en activiteiten, een aantal tegen gereduceerd tarief.  

5. U ontvangt na aanmelding een brief met bevestiging en een pas. Bewaar deze pas goed,  deze 
pas biedt voordelen bij onze partners in Noordwijk en dient u aan te tonen bij  deelname aan 
activiteiten.  

 
 

 

 

 

Extra informatie ten behoeve van aanvraag zorgalarmering Groot Hoogwaak 

                                                           
1 Wanneer geen machtiging tot automatische incasso afgegeven wordt dan kunnen er administratiekosten in 

rekening gebracht worden. 

    

    



 

    

 

 

 

 

Professionele zorginstelling 

Naam instelling   : Interkerkelijke stichting voor Zorg en Welzijn Groot Hoogwaak 

Adres    :Groot Hoogwaak 1 

Postcode en woonplaats :2202 TG  Noordwijk 

Telefoonnummer  :071-368 88 88 

 

 

 

 

 

 

1. U ontvangt 24- uurs professionele achterwacht van Groot Hoogwaak  

 

2. Na verwerking van dit aanmeldformulier zal een medewerker van ThuisSupport bij u  

   2 sleutels vragen. Dit is nodig in geval van nood. U tekent hiervoor een sleutelcontract. De 

   sleutels worden veilig opgeborgen.  

 

 
 
Datum    :…………………………………… 
Handtekening : 
 
 
 
Naam   :…………………………………… 
 
 
*Actueel geldende prijzen 

 
U kunt dit formulier inleveren bij de receptie van Groot Hoogwaak, of versturen naar Groot Hoogwaak 

1, 2202 TG  NOORDWIJK. 
 

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op via tel.nr.: 071-368 88 88 

 

 

 

 

 

Bijlage: SEPA-Machtigingskaart 

 

 

 

Let op! Voordat u zich aanmeldt bij Groot Hoogwaak dient u contact op te nemen met uw 

zorgverzekeraar voor de aanvraag van apparatuur en het aansluiten op de alarmcentrale. De 

zorgverzekeraar bepaalt de keuze van alarmcentrale. Na aanmelding kan Groot Hoogwaak als 

instelling optreden.  

 



 

    

 

 

 

 

 

SEPA-Machtigingskaart 
 
Naam:  Interkerkelijke Stichting voor Zorg en Welzijn Groot Hoogwaak  
 
Adres:  Groot Hoogwaak 1 
 
Postcode:  2202 TG  Noordwijk  Plaats: Noordwijk Land: Nederland 
 
Incassant ID: ZORG NL82 ZZZ 41165.322.0000 WONEN NL76 ZZZ 4116.954.80001 
 
Kenmerk: 
   
Redenen van betaling zijn: 
Basisdienstenpakket 
Huishoudelijke hulp  
Was 
Maaltijden 
Kapsalon 
Waarborg kamer 
Particuliere diensten 

Diensten van technische 
dienst 
Lidmaatschap 
Huur van de woning 
Borg van de woning 
Berging 
Parkeerplaats 

Levering van diensten en 
servicekosten 
Zorgalarmering 
Vaste kosten telefoon 
Televisie 
CentraleAntenneInrichting 
Gesprekskosten telefoon 

 
Door ondertekening van de SEPA-machtigingskaart geeft u toestemming aan Groot Hoogwaak om 
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om periodiek of incidenteel een bedrag van 
uw rekening overeenkomstig de opdracht van Groot Hoogwaak af te schrijven. Periodieke bedragen 
worden rond de 1e van de maand afgeschreven. Incidentele bedragen een week na ontvangst van de 
factuur. 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 
8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Indien u de 
machtiging stop wilt zetten kunt u dat schriftelijk aangeven. 
 

 
 In te vullen door de cliënt 

 
DOORLOPENDE SEPA-MACHTIGINGSKAART 
 
Naam:…………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
Adres:………………………………………………………………………………………………………………………………….   
 
Postcode: ………………………………………………. Plaats:……………………….. Land: Nederland 
 

IBAN:              
 
Plaats en datum: Handtekening:             
 
 
  


