
Inschrijfformulier ServiLocker

   Dhr.        Mevr.       Fam.        ....................................

Naam
...............................................................................................................................................

Adres
...............................................................................................................................................

Postcode en woonplaats
...............................................................................................................................................

Geboortedatum
...............................................................................................................................................

Emailadres
...............................................................................................................................................

Mobiel nummer
...............................................................................................................................................

Afwijkende gegevens voor gezinsleden graag op aparte 
inschrijfformulieren vermelden.

Staat u ingeschreven in onze apotheek?

   Ja        Nee, ik wil mij bij deze inschrijven. 

Voor producten die wij niet rechtstreeks kunnen declareren bij 
uw zorgverzekeraar ontvangt u een factuur. Door onderteke-
ning van dit intakeformulier verleent u ons toestemming voor 
automatische incasso van het factuurbedrag. 

IBAN-nummer automatische incasso

N L

Datum  
...............................................................................................................................................

Handtekening

 

   Ja, ik wil graag gebruik maken van de Deltaweg ServiLocker

   Ja, ik wil graag met mijn hele gezin gebruik maken van 
              de Deltaweg ServiLocker

Graag dit inschrijfformilier afgeven aan de balie of verzenden per post

De ServiLocker is een zelfbedieningsafhaalsysteem waarmee uw 
geneesmiddelen veilig en eenvoudig door uzelf kunnen worden 
afgehaald. Zonder tussenkomst van één onze assistenten. 

Zodra wij uw herhaalrecept hebben verwerkt, plaatsen wij de 
geneesmiddelen in de ServiLocker. U ontvangt vervolgens een 
electronisch afhaalbericht (via email of SMS) van ons, met daarin 
een afhaalcode. 

Met deze afhaalcode kunt u uw geneesmiddelen zelf afhalen uit 
de ServiLocker, op een tijdstip dat u het best uitkomt. Ook buiten 
de openingstijden van de apotheek.

Gebruik maken van de ServiLocker?

Als u gebruik wilt maken van onze ServiLocker, dient u zich éénmalig aan 
te melden door het invullen van het inschrijfformulier en dit af te geven 
aan één van onze assistenten. U dient te beschikken over een emailadres 
of een mobiele telefoon.

Welke producten worden niet via de 
ServiLocker uitgegeven?

• Gekoelde producten.
• Geneesmiddelen waarbij de apotheek extra informatie wil geven 

of ontvangen. Bijvoorbeeld wanneer u een geneesmiddel voor het 
eerst gaat gebruiken.

• Grote verpakkingen, zoals medische hulpmiddelen.

In deze gevallen ontvangt u geen afhaalbericht en dient u de middelen af 
te halen in de apotheek.

Hoe werkt onze ServiLocker?

1.  Geneesmiddelen klaarzetten
Zodra wij uw (herhaal-) recept hebben verwerkt, plaatsen wij de genees-
middelen in de ServiLocker. 

2.  Email/SMS
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.

3.  Geneesmiddelen ophalen uit de ServiLocker
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 genees-
middelen uit de ServiLocker pakt. 

ServiLocker
Medicatie afhalen wanneer dat u het best uitkomt


