Inschrijfformulier
ServiLocker
*Toelichting op de Incassomachtiging: Voor producten die wij niet rechtstreeks kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar ontvangt u een
factuur. Door ondertekening van dit intakeformulier verleent u Apotheek Sasburg toestemming voor automatische incasso van het factuurbedrag. Dit wordt aan het einde van de maand automatisch van uw rekening afgeschreven.

Ja, Handtekening
Cliënt gaat akkoord met de Algemene Voorwaarden
(staan op onze website www.apotheeksasburg.nl en zijn
op te vragen in de apotheek)

Banknummer / Gironummer

Ja, Handtekening
Cliënt gaat akkoord met de Incassomachtiging*

BSN nummer
(staat o.a. op verzekeringspasje, rijbewijs, paspoort)

06-nummer

Geboortedatum

Naam

Datum

Email

Partner/huisgenoot

Apotheek Sasburg
Ype Staakstraat 1, 8607 BH Sneek
Tel: 0515 41 17 11
Fax: 0515 41 16 12
Email: apotheeksasburg@ezorg.nl
www.apotheeksasburg.nl

ServiLocker
24 uur per dag, 365 dagen per jaar
uw medicatie afhalen uit onze
“Servilocker” in Apotheek Sasburg

Medicatiebegeleiding
Uw apotheker is met zijn team gespecialiseerd in geneesmiddelen.Met alle vragen over uw geneesmiddelen kunt u
bij ons terecht. Zoals: welke soorten geneesmiddelen zijn er,
hoe werken ze, hoe gebruikt u ze, wat zijn de bijwerkingen,
enzovoort.
Daarnaast controleren wij iedere keer als u een nieuw geneesmiddel komt halen of het voorgeschreven geneesmiddel past bij uw gezondheidssituatie en wel samengaat met
de geneesmiddelen die u eventueel al gebruikt. Waar nodig,
nemen wij contact met uw arts op.

Apotheek Sasburg
Gedreven door gezondheid

Ype Staakstraat 1, 8607 BH Sneek

24 uur per dag, 365 dagen per jaar uw medicatie
afhalen uit onze “Servilocker” in Apotheek Sasburg

Inschrijfformulier
ServiLocker

De ServiLocker is een zelfbedieningsafhaalsysteem waarmee uw medicatie veilig en eenvoudig door uzelf kan worden afgehaald. Afhalen kan
nu ook via de ServiLocker in de Apotheek Sasburg te Sneek, naast de
bestaande plekken:

Volg de instructies op het scherm van de ServiLocker. Zorg dat u uw
afhaalcode bij de hand hebt. Let op: u kunt maar één keer het kluisje
openen met de gegeven afhaalcode, zorg er dus voor dat u al uw geneesmiddelen uit de ServiLocker pakt.

Ja, Handtekening

Email

4. Geneesmiddelen ophalen uit de ServiLocker

Cliënt gaat akkoord met de Algemene Voorwaarden
(staan op onze website www.apotheeksasburg.nl en zijn
op te vragen in de apotheek)

U vult uw gegevens in op het inschrijfformulier en u tekent voor akkoord
voor de gebruikersovereenkomst en voor automatische incasso van
geneesmiddelen die wij niet rechtstreeks voor u kunnen declareren bij uw
zorgverzekeraar. Het aanmeldformulier kunt u invullen en ondertekend
inleveren bij Apotheek Sasburg of bij de huisartsenpost Koning/Poen.

Banknummer / Gironummer

1. Inschrijven

U ontvangt per plaatsing een email/SMS van ons, met daarin telkens een
unieke afhaalcode. Met deze afhaalcode en de dag en maand van uw
verjaardag kunt u uw geneesmiddelen zelf afhalen uit de ServiLocker.

Cliënt gaat akkoord met de Incassomachtiging*

Hoe werkt onze ServiLocker?

3. Email/SMS

BSN nummer
(staat o.a. op verzekeringspasje, rijbewijs, paspoort)

Geneesmiddelen die in de koelkast bewaard moeten worden.
Grote verpakkingen, zoals medische hulpmiddelen.
Geneesmiddelen die u voor de eerste of tweede keer gebruikt.

Grote verpakkingen zoals bijvoorbeeld incontinentiemateriaal, maar
ook gekoelde artikelen kunnen niet via de Servilocker worden verstrekt.
Daarnaast mogen eerste medicatie-uitgiftes ook niet via een uitgiftepunt
worden verstrekt. Deze dient u in de apotheek af te halen. U ontvangt
bericht van ons wanneer dit het geval is.

06-nummer

Wat kan er niet in de ServiLocker?
•
•
•

Zodra wij uw (herhaal-) recept hebben verwerkt, plaatsen wij de geneesmiddelen in de ServiLocker.

Geboortedatum

Als u gebruik wilt maken van onze ‘ServiLocker’ in de Poiesz te IJlst, kunt
u zich inschrijven bij onze apotheek. U ontvangt per plaatsing een email/
SMS van ons, met daarin telkens een unieke afhaalcode. Met deze afhaalcode kunt u uw geneesmiddelen zelf afhalen uit de ServiLocker zonder
dat u in de rij hoeft te staan.

2. Geneesmiddelen klaarzetten

Naam

Wat moet u daar voor doen?

Ja, Handtekening

Apotheek Sasburg
Apotheek it Noard
Huisartsenpraktijk de Koning/Poen
Servilocker in de Poiesz supermarkt te IJlst

Datum

•
•
•
•

*Toelichting op de Incassomachtiging: Voor producten die wij niet rechtstreeks kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar ontvangt u een
factuur. Door ondertekening van dit intakeformulier verleent u Apotheek Sasburg toestemming voor automatische incasso van het factuurbedrag. Dit wordt aan het einde van de maand automatisch van uw rekening afgeschreven.

ServiLocker

