24/7 uw medicijnen ophalen!
Handig: uw medicijnen ophalen wanneer het u uitkomt, zonder
wachttijden. Dat kan via onze afhaalkluis, 24 uur per dag, 7 dagen per
week. Een gratis service van onze apotheek.
Voorwaarden en spelregels van onze afhaalkluis:
• Deze service geldt niet voor medicijnen die u voor het eerst krijgt of langer dan
een jaar geleden heeft gehad. Daar hoort een zogeheten begeleidingsgesprek bij. Dit
gesprek vindt altijd plaats in onze apotheek.
• Ook grote verpakkingen of gekoelde producten kunt u niet afhalen via deze kluis.
• Voor alle andere (herhaal)geneesmiddelen die u via deze kluis afhaalt, geldt dat
onze apotheker standaard uw recept controleert. Een veilig idee!
• Nadat u het afhaalbericht heeft ontvangen, staan uw geneesmiddelen maximaal
72 uur in de kluis. Daarna kunt u het ophalen tijdens de reguliere openingstijden van
onze apotheek.

Vragen of meer informatie?
Kom langs in onze apotheek of neem contact met ons op. Wij helpen u graag verder!
T 038-3855030
E apotheek@apotheek-demuiden.nl

Hoe werkt het?

Wanneer wij uw recept ontvangen, leggen wij uw medicijnen klaar in een kluisje in de
apotheek. U ontvangt vervolgens gratis een sms met uw kluisnummer en een
pincode. Met deze pincode kunt u tijdens en na openingstijd uw medicijnen afhalen.
U kunt met de pincode die u per sms ontvangen heeft de buitendeur openen. Naast
de buitendeur vind u een zwart toetsenbord. Voer daar uw pincode in. De deur gaat
dan open en u kunt de sluis betreden.
Voer bij de kluisjeswand eerst het kluisnummer in dat in uw sms staat en druk op
OK. Voer vervolgens de pincode in (dit is dezelfde code als voor de buitendeur). U
kunt nu het kluisje openen en uw medicijnen er uit pakken. Doe het kluisdeurtje weer
dicht. Met een druk op de knop naast de buitendeur maakt u de deur weer open en
kunt u de apotheek verlaten.
Als u gebruik wilt maken van onze medicijnkluisjes kunt u zich hiervoor inschrijven. U
dient wel in het bezit te zijn van een mobiele telefoon en ervoor te zorgen dat wij
altijd het juiste mobiele telefoonnummer hebben.
Inschrijfformulier:
Naam:

Geboortedatum:

Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Mobiel nummer:
Emailadres:
Door ondertekening van dit formulier verleent u ons toestemming voor automatische
incasso van producten die niet rechtstreeks bij uw verzekering kunnen worden
gedeclareerd.
IBAN:
Handtekening voor akkoord incassomachtiging:

