
Ongevraagde post en telefoon

Wanneer je getroff en wordt door demen� e hee�  dit ook gevolgen voor het zelfstandig kunnen nemen van 

beslissingen. Het overzien van de gevolgen van een beslissing wordt moeilijker. Deze folder gaat in op de 

mogelijkheden om uw familielid met demen� e te beschermen tegen ongevraagde post en telefoon.

In 2009 zijn er drie registers gestart om consumenten te beschermen tegen ongevraagd geadresseerde 

reclamepost, telefonisch marktonderzoek en ongewenste telefoontjes.

U kunt de adresgegevens van uw familielid op laten nemen in deze registers.

Bescherming van ongevraagde huis-aan-huis-verkoop valt onder de colportagewet. 

“Hoe kan ik er voor zorgen dat mijn familielid met 

dementie minder ongevraagde post of telefoon 

krijgt?”
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Ongevraagde geadresseerde reclamepost

Pos� ilter biedt de mogelijkheid om contactgegevens kosteloos te blokkeren tegen ongevraagde 

geadresseerde reclamepost.  

Via de website www.pos� ilter.nl kunt u aangeven welke geadresseerde reclamepost u niet wenst te 

ontvangen.

U kunt dit ook per post laten weten. Vermeld daarbij uw contactgegevens (naam, adres, postcode, 

woonplaats).

S� ch� ng Pos� ilter, Postbus 666, 1000 AR AMSTERDAM

Ongevraagde telemarketing (telefoon)

In het bel-me-niet-register kunt u aangeven dat u niet langer gebeld wil worden voor telemarke� ng 

doeleinden. 

Via de website www.bel-me-niet.nl kunt u zich registreren. 

Dit kan ook per post of telefonisch. Vermeld daarbij uw contactgegevens (naam, adres, postcode, 

woonplaats):

Bel-me-niet register, Postbus 906, 1000 AX Amsterdam 

0900-6661000 

  

Ongevraagd telefonisch marktonderzoek

Via onderzoekfi lter kunt u zich beschermen tegen ongevraagd telefonisch marktonderzoek. Dit kan via de 

website www.onderzoekfi lter.nl of telefonisch via nummer 0900-6665000.

Ongeadresseerd reclamedrukwerk

De brievenbuss� ckers (NEE/JA- of NEE/NEE-s� cker) die u kunt gebruiken om ongeadresseerd 

reclamedrukwerk en of huis-aan-huisbladen te weren uit de brievenbus kunt u gra� s verkrijgen bij uw 

gemeente. U kunt de brievenbuss� cker ook aanvragen via het servicenummer 0900-2025095 of via de 

website www.neeneeneeja.nl 

Wanneer werkt de registratie?

Voor alle registers geldt dat het vier tot zes weken kan duren voordat zij volledig ac� ef zijn. De blokkade in 

het register blij"  drie jaar geldig.
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Extra punt van aandacht

Bedrijven aan wie uw familielid met demen� e in het verleden zelf zijn contactgegevens hee�  gegeven, 

mogen hem/haar in principe ook bij een blokkade blijven benaderen. Zo mogen goede doelen waar uw 

familielid aan gedoneerd hee�  ook contact blijven leggen. Wilt u dit niet dan moet u, naast het invullen van 

de registers, dit ook schri� elijk bij die bedrijven of organisa� es aangeven. 

Ongevraagde huis-aan-huis-verkoop

Huis-aan-huis-verkoop wordt ook wel colportage genoemd. 

In de colportagewet staan de voorwaarden waaraan een verkoop moet voldoen. Ook staat beschreven 

hoe u een aankoop ongedaan kan maken. Na ontvangst van het product hee�  u acht dagen de � jd om de 

overeenkomst te ontbinden en het product terug te zenden of te ruilen. Meer informa� e over colportage 

vindt u op www.consuwijzer.nl.

Een las� g probleem hierbij is dat uw familielid met demen� e u vaak niet goed informeert over 

overeenkomsten die hij is aangegaan. Hierdoor bestaat de kans dat de acht-dagen-termijn verlopen is. 

Via de website www.wijkopennietaandedeur.nl kunt u een s� cker bestellen. Deze s� cker plakt u bij de 

deurbel. Hierop staat vermeld dat u geen verkopers aan de deur wilt. 

Vragen

Neem voor eventuele aanvullende vragen contact op met uw casemanager. Geriant hee�  ook een folder 

uitgebracht met de � tel “Beslissen door en voor mensen met demen� e.” Deze folder gee�  u meer 

informa� e over de begrippen wilsbekwaamheid en rechtsbescherming en de mogelijkheden om geld- 

en zorgzaken goed te regelen. Voor deze folder kunt u contact opnemen met uw casemanager of het 

secretariaat.
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Adressen

Geriant Kop van Noord-Holland

tel.  0223 648 100 

info1@geriant.nl

Geriant Noord-Kennemerland Noord

tel. 072 527 03 90

info2@geriant.nl

Geriant  Noord-Kennemerland Zuid

tel. 072 514 66 66

info5@geriant.nl 

Geriant West-Friesland

tel. 0229 741 741

info4@geriant.nl  

Geriant kliniek

tel. 072 527 22 65

info3@geriant.nl


