Zelfs tot op hoge leeftijd is een personenalarm effectief tegen overvallers
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Omroep Brabant

Hoogbejaarde vrouw (90) uit
Oosterhout verjaagt overvaller

Alarminstallatie redt bejaard stel
bij woningoverval in Den Dungen
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OOSTERHOUT - Een hoogbejaarde vrouw heeft
maandagavond in haar huis in het Brabantse
Oosterhout een overvaller weten te verjagen door
hem met haar wandelstok te slaan.
Dat meldde de politie dinsdag. Toen er werd aangebeld,
deed de 90-jarige vrouw de deur open en kwam oog in
oog te staan met een man die geld van haar eiste. Hij
dreigde daarbij met een mes. Vervolgens sloeg de vrouw
hem met haar wandelstok.
Toen de man de stok terugduwde, viel de vrouw
achterover op de grond. Het lukte haar een alarmknopje
in te drukken, waarna de overvaller er vandoor ging. Toen
de vrouw even later werd gevonden, lag ze nog steeds op
de grond. Ze is behandeld voor rugklachten.

DEN DUNGEN - De 84-jarige bewoner van een huis
in Den Dungen heeft woensdagavond door het
indrukken van een alarmknop twee overvallers weten
te verjagen. Het tweetal nam de benen nadat er in de
woning aan het Grinsel een alarmgeluid was afgegaan.
De bejaarde man was met zijn vrouw van 83 in hun
woning toen ze rond acht uur door twee mannen met een
vuurwapen werden overvallen. Het echtpaar raakte niet
gewond, maar raakte wel zeer ontdaan.
Overvallers in het zwart gekleed De daders zijn zonder
buit vertrokken. De politie meldt dat ze in het zwart
waren gekleed en tussen de twintig en 23 jaar oud zijn.
De politie heeft agenten, de technische recherche en een
speurhond ingezet bij haar onderzoek. De daders zijn nog
spoorloos.

Met het personenalarm van CSI
Service bent u aangesloten op een
professionele meldkamer die dag
en nacht voor u klaar staat. Als u op
uw alarmzender drukt is er vrijwel
direct een luide en duidelijke open
spraakverbinding met uw woning.
De mensen van de meldkamer
schakelen de juiste hulp voor u in
CSI Service levert en installeert
personenalarmeringssystemen voor
o.a de meeste zorgverzekeraars
in Nederland. CSI Service is lid
van de WDTM en aangesloten bij
onbezorgdthuiswonen.nl
CSI Service is gecertificeerd voor het
ketenkeurmerk Persoonsgebonden
Alarmeringsdiensten

www.csiservice.nl

ONBEZORGD THUIS WONEN !
Altijd hulp
binnen handbereik

Ook hulp bij woningovervallen

Thuis moet je altijd veilig zijn
Een ongelukje, pech, of onwel worden kan iedereen overkomen. Gebeurt zoiets buiten op straat dan zal het niemand
ontgaan en zult u snel hulp krijgen. Maar als u alleen thuis bent dan is hulp niet zo vanzelfsprekend. Dan zal het heel
lang duren voordat iemand u komt helpen.
Met een personenalarm is de redding altijd nabij. Want wat er ook gebeurt, u staat er nooit alleen voor. Het
personenalarm maakt direct een spreekverbinding met een altijd bemande meldkamer, die meteen ziet wie u bent
en waar u woont. Een prettige gedachte voor u en uw dierbaren.

Het aantal overvallen op woningen is de laatste jaren vrijwel
verdubbeld. Een woningovervaller kiest makkelijke slachtoffers,
meestal in een straal van 3 tot 5 km van zijn eigen woning. Mensen
die alleen wonen of oudere echtparen, mensen die niet beveiligd zijn
en geen alarm kunnen slaan.

Wij leveren bij elk alarmsysteem een sticker die u bij de voordeur kunt
bevestigen. Zo maakt u iedereen direct duidelijk dat u heel snel alarm
kunt slaan. Daar hebben criminelen een hekel aan. Dat verhoogt namelijk

Wat kunt u er zelf aan doen?

Ook geschikt voor brandveiligheid

Bij een overval heeft u geen tijd om te bellen voor hulp. U kunt alleen
nog maar alarm slaan door een knop in te drukken die u bij u draagt.
Wij leveren bij het personenalarm standaard een draadloze
alarmknop die u altijd makkelijk bij u kunt dragen.

Op het personenalarm kan een rookmelder worden aangesloten. Dan
wordt een brand direct gemeld aan de meldcentrale. Ook als er niemand
thuis is. De meldcentrale zal dan ook uw contactpersonen waarschuwen.

Hoe werkt een personenalarmering?
Als u drukt hoort de meldcentrale wat er zich bij u afspeelt en kan
deze ook met u praten zonder dat u verder iets hoeft te bedienen. U
kunt ook voordat u uw deur opent even verbinding maken met de
meldcentrale. Dan luistert die even met u mee of alles wel veilig is.

de pakkans en ontneemt ze de tijd om uw woning te doorzoeken en u te
dwingen ze daarbij te helpen, of te dwingen uw pincode af te geven etc.

