
De pil zoals jij het wil

  Wij zorgen dat jouw anticonceptiepil op tijd klaar staat, 

dan hoef jij er niet aan te denken.

  Super betrouwbaar: jouw medicijnen èn ook altijd 

advies voor jouw situatie.

  Ophalen in de kluis* wanneer het jou uitkomt?  

Zo geregeld.

 Ook bezorging is mogelijk.

 Van jouw eigen Service Apotheek uit de buurt.

Wij regelen het voor je

Pil 
Herhaal 
service

Jouw Service Apotheek, jouw advies

Ben je vergeten je pil in te nemen? 

Of heb je last van bijwerkingen? Met vragen over medicijnen,  

kun je altijd bij jouw Service Apotheek terecht. Loop gerust  

bij ons binnen, een afspraak is niet nodig. Of online via 

onze app of per e-mail. We helpen je zoals jij dat wilt!

Alvast meer lezen over anticonceptie? 
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Werkt de pil tegen 
acne?

Word ik dik 
door de pil?

Wat als ik onveilige 
seks heb gehad?

Komt mijn stemming 
door de pil?

Aanmelden Pil Herhaalservice 
Lever in bij jouw Service Apotheek. Mailen mag 

natuurlijk ook.

Naam     

Geboortedatum 

Telefoonnr.  

  

E-mailadres 

Ontvang jouw anticonceptiepil:

elke 168 dagen / anders, nl. elke                            dagen  

Let op: Slik je de pil door? Dan heb je ’m eerder nodig!

Hoe wil ik het ontvangen  

 In apotheek      Afhaalkluis*       Thuisbezorgen* 

Wil je jouw pil thuisbezorgd of in de afhaalkluis? Dan moeten  

we wel even een machtiging voor automatische incasso 

regelen. Vul dit vakje in:  Ja, ik geef toestemming voor 

automatische afschrijving voor eventuele medicijnkosten.

Rekeningnr. 

 

Startdatum 

 

Handtekening  

*  De meeste Service Apotheken bieden deze service. Is deze service 
voor jou niet mogelijk? Dan bespreken we graag met je wat we wel 
voor je kunnen betekenen!

Anticonceptiepil 
op tijd in huis? 
Wij regelen het voor je. 
Heb jij tijd voor 
andere dingen….

 

Herhaal de pil hoe jij het wil
Heb je minimaal 1 x met een geldig recept de 

anticonceptiepil opgehaald? Dan is een 

herhaalrecept niet meer nodig voor 

een nieuwe voorraad. Je kan altijd een 

herhaling bij ons bestellen, aan de balie  

of telefonisch. Maar het kan makkelijker! 

Hoe dan? 
Jij weet hoe belangrijk het is dat je niet misgrijpt bij de pil. 

Maar soms denk je er niet aan deze op tijd te bestellen. 

Of het is schrikken als jouw apotheek het niet op voorraad 

heeft. Wij maken het graag makkelijker voor jou. Meld je 

je aan voor onze herhaalservice? Dan zorgen wij dat jij op 

tijd een nieuwe voorraad krijgt. Laat ons weten hoe jij het 

wilt! Afhalen in de kluis? Thuisbezorgd krijgen? Of toch 

liever naar de apotheek? Laat het ons weten en schrijf je 

in voor de pil in de herhaalservice!

Jouw Service Apotheek. Daar kom je misschien 

niet zo vaak. Behalve voor het ophalen van de 

anticonceptiepil. Maar wist je dat hier veel meer 

te halen valt? Huidadvies, vitamine spreekuur, 

soa tests*… En dat je er eigenlijk niet perse heen 

hoeft voor de pil? Want wij regelen het voor je 

hoe jij het wil! Dan heb jij tijd voor andere dingen. 

En je bent altijd welkom voor de andere vragen…

Klik op 1 van de 

onderstaande buttons 

om de app direct 

te downloaden. 
Ook handig hierbij: 

de Service Apotheek-app

Pil 
Herhaal 
service

Download hier de Apple versie

Download hier de Android versie

Klik hier voor meer informatie

http://bit.ly/statistiekenappsa
http://bit.ly/statistiekensaappandroid
HTTP://VQR.MX/FV3PM

