
MEDICIJNEN 
AFHALEN 

WANNEER HET 
U UITKOMT?

Inschrijfformulier 
Geneesmiddeluitgifte-
automaat van uw apotheek
 Ja, ik wil gebruikmaken van de 
 Geneesmiddeluitgifte-automaat. 
 
 Dhr. Mevr.

Naam

Geboortedatum (dd/mm/jjjj)

Mobiel nummer

E-mail adres

Straat & huisnummer

Postcode & woonplaats

IBAN rekeningnummer voor automatische incasso

Datum

Handtekening

 Vul per persoon één formulier in blokletters in. 
 Geef dit inschrijfformulier af aan de balie. 

Geneesmiddeluitgifte-automaat 
van uw apotheek
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Adresstempel apotheek

Voorwaarden
U kunt alleen gebruikmaken van deze service als u al langere 
tijd dezelfde medicijnen gebruikt. De Geneesmiddeluitgifte-
automaat is niet geschikt voor koelkastartikelen en voor 
grote verpakkingen.

Voor producten die wij niet rechtstreeks bij uw zorg-
verzekeraar kunnen declareren, ontvangt u een factuur. 
Door ondertekening van het inschrijfformulier verleent 
u toestemming tot automatische incasso van het 
factuurbedrag. Dit bedrag wordt binnen enkele weken van 
uw rekening afgeschreven.

Wilt u meer informatie?
Vraag één van onze medewerkers om uitleg over het 
gemak van de Geneesmiddeluitgifte-automaat!



Hoe werkt het?

U kunt zich aanmelden voor deze service bij één van 
onze medewerkers. Om gebruik te maken van de 
Geneesmiddeluitgifte-automaat hebben we uw mobiele 
telefoonnummer of e-mailadres nodig. Zodra wij uw 
medicijnen in de geneesmiddeluitgifte-automaat hebben 
klaargelegd, ontvangt u uw persoonlijke afhaalcode voor 
toegang op uw mobiel of per mail. 

Gebruiksaanwijzing 
Om uw medicijnen af te halen uit de Geneesmiddeluitgifte-
automaat volgt u de aanwijzingen op het scherm.

1. Druk rechtsonder op ‘OK’ om te beginnen.

2.  Voer de 8-cijferige afhaalcode in die u heeft 
 ontvangen. Druk op ‘OK’ om de code te bevestigen. 

3. Kies de dag en maand van uw verjaardag (dd-mm). 
 Druk op 'OK' om dit te bevestigen.

4.  U krijgt een melding met het aantal vakken waarin  
 producten voor u aanwezig zijn. Druk op de knop 'OK'  
 om de uitgifte per vak te starten.

5.  Het deurtje van de Geneesmiddeluitgifte-automaat  
 opent automatisch: uw medicijnen liggen klaar om uit  
 te nemen. U drukt op ‘OK’ om het deurtje te sluiten.  
 Wanneer er nog meer producten zijn om uit te geven  
 wordt het volgende vak geopend.

 Nb. Bij een Geneesmiddeluitgifte-automaat met   
 bediening aan de buitenzijde, dient u eerst het plexiglas  
 deurtje handmatig te openen.

Schrijf u direct in via 
het inschrijfformulier
U kunt dit ingevulde formulier losscheuren en afgeven bij 
één van onze medewerkers. Bewaart u het andere deel 
van de folder goed, dan kunt u de gebruiksaanwijzing van 
de Geneesmiddeluitgifte-automaat nog eens nalezen. 

Mochten uw gegevens wijzigen, wilt u dit s.v.p. zo spoedig 
mogelijk doorgeven aan de apotheek?

Lukt het u niet om tijdens openingstijden van uw apotheek uw 
medicijnen af te halen? Laat het ons weten. Wij kunnen uw 
medicijnen voor u klaarleggen in de Geneesmiddeluitgifte-
automaat. U kunt ze dan ophalen wanneer het u uitkomt. Dus ook 
‘s-avonds of in het weekend (dit geldt voor de meeste apotheken, 
vraag na bij uw apotheek wat de exacte openingstijden zijn voor 
het gebruik van de automaat).

Geneesmiddeluitgifte-
automaat

Het gemak van de 
Geneesmiddel-
uitgifte-automaat!
Na ontvangst van uw recept maken wij uw 
medicijnen gereed.  Wanneer uw medicijnen 
voor u klaarliggen in de uitgifteautomaat, 
krijgt u van ons een sms- of e-mailbericht 
met uw persoonlijke afhaalcode. Het kan 
natuurlijk voorkomen dat u niet direct in 
de gelegenheid bent uw medicijnen op te 
halen. Dan sturen wij u, wanneer u na een 
aantal dagen uw bestelling nog niet heeft 
opgehaald, een herinnering.

De voordelen
 Tijdens openingstijden hoeft u niet te wachten in de apotheek 

 U kunt uw medicijnen afhalen wanneer het u uitkomt, in de  
 meeste gevallen ook buiten openingstijden van uw apotheek
 
 Met uw persoonlijke afhaalcode, die u per sms of via e-mail  
 ontvangt, kunt u uw medicijnen snel en gemakkelijk afhalen
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