
ARTlKEL 1 
 
De Gemeente ANDERLECHT sluit zich aan bij de V.Z.W. TELE-HULP vanaf 20 augustus 1991 

ARTIKEL 2  

Ingevolge deze aansluiting bekomt de gemeente ANDERLECHT bet recht  
van vertegenwoordiging in de beheerraad van de V.Z.W. TELE-HULP onder vorm van een mandaat van 
administrateur.  
Deze administrateur wordt aangeduid en afgevaardigd door de gemeenteraadsleden.  
ARTlKEL 3 
Door die aansluiting mag de gemeente ANDERLECHT, die zelf een dienst  
genaamd "TELE-HULP ANDERLECHT" opgericht heeft ten voordele van alleenstaande, bejaarde en/of 
gehandikapte personen, voordeel trekken uit en beroep do en op aIle structuren van de V.Z.W. TELE-
HULP voor de tele-waakdienst.  
Deze structuren bestaan onder meer uit :  

a) een aankooppool van oproep en afstandbedieningsapparaten, ten einde deze apparaten in een     
globale bestelling aan gunstige voorwaarden te kunnen leveren.  

b) een technisch en sociaal kantoor dat bestendig gedurende 24 uur op 24 en gang bet jaar door 
functioneert met als opdracht de noodoproepen op te vangen van alleenstaande bejaarde of 
gehandikapte personen , bij TELE-HULP ANDERLECHT aan- gesloten en er bet gewenst gevolg 
aan te geven; de V.Z.W. TELE-HULP waarborgt het beroepsgeheim, eerbiedigt bet prive-leven 
van de aangeslotenen alsmede de vrije keuze van de op te roepen personen en diensten;  

c) een sociaal team opgeleid om de centrale van TELE-HULP te bedienen en bekwaam om de 
oproepen op te vangen en er bet vereiste gevolg aan te geven.  

d) een sociaal en technisch team, belast met bet plaatsen en het onderhoud van bet door de 
gemeente ANDERLECHT aangekocht materiaal. Te dien einde moeten de aangeslotenen een 
deelname in de onkosten betalen waarvan bet bed rag vastgesteld wordt na onderzoek op de 
bestaansmiddelen; dit bed rag mag per maand niet meer dan       bedragen.  

 
ARTIKEL 4  
De Gemeente ANDERLECHT, eigenares van een zeker aantal oproep- en afstandsbedieningsapparaten 
stelt deze infrastructuur ter beschikking van haar bevolking tegen betaling van een maandelijkse 
huurprijs; zijzelf belast zich met bet sociaal onderzoek en een onderzoek naar de bestaansmiddelen; de 
te betalen huurprijs wordt vastgesteld in functie van de inkomsten en schommelt tussen      en maximum   

ARTlKEL 5  

Onderhavige overeenkomst wordt afgesloten voor een onbepaalde tijd. De gemeente ANDERLECHT 
mag zander enige vergoeding aan deze overeenkomst evenwel een einde maken mits een opzegperiode 
van 6 maanden, per aangetekend schrijven  
te betekenen aan de V.Z.W. TELE-HULP.  
De V.Z.W. TELE-HULP mag aan deze overeenkomst een einde maken indien bewezen  
wordt, na advies van een burgerlijke rechtbank dat TELE-HULP ANDERLEfHT bet beroeps- geheim of 
de vrije keuze van de aangeslotenen niet eerbiedigt. ~  

 


