GENEESMIDDELUITGIFTEAUTOMAAT
SNEL EN VEILIG UW MEDICIJNEN AFHALEN
TIJDENS UW BOODSCHAPPEN? MAAK
GEBRUIK VAN ONZE
GENEESMIDDELUITGIFTEAUTOMAAT.
Met een geneesmiddeluitgifteautomaat kunt u uw
herhaalmedicatie veilig, snel en eenvoudig
afhalen. Zodra Apotheek Corlaer of De Nije Veste
uw herhaalrecept heeft verwerkt, plaatsen wij uw
geneesmiddelen in de automaat. U ontvangt
vervolgens een e-mail met een afhaalcode. Met
deze code kunt u uw herhaalmedicatie afhalen in
de automaat die zich bevindt in de Albert Heijn.
Tijdens de openingstijden van de Albert Heijn is
de automaat toegankelijk.

Locatie geneesmiddeluitgifteautomaat

INSTRUCTIE
GENEESMIDDELUITGIFTEAUTOMAAT
1. AANMELDEN.
Op de geneesmiddeluitgifteautomaat ziet u een
welkomstscherm. Druk op OK om te starten.

Ja, ik wil graag gebruik maken van de
geneesmiddeluitgifteautomaat.
Graag onderstaande gegevens invullen:

2. INVOEREN AFHAALCODE.
Voer op het aanraakscherm van de
geneesmiddeluitgifteautomaat uw afhaalcode
in. Deze heeft u per e-mail ontvangen. Druk
hierna op OK.

Naam:

3. INVOEREN VERJAARDAG.
Kies de dag en maand van uw verjaardag. Druk
vervolgens op OK om dit te bevestigen.
Let op, elke dag van de maand heeft een eigen
e
vakje. Ben je bijv. jarig op de 15 , dan druk je op
15 i.p.v. op 1 en 5.

Postcode:

M

V

Straat:

Woonplaats:

Geboortedatum:

4. DEUR OPENEN.
Het deurtje waarachter uw medicijnen liggen,
opent zich vanzelf en u kunt uw medicijnen
pakken. Vervolgens sluit het deurtje
automatisch.
Als er meerdere zakjes voor u klaarliggen, drukt u op OK
waarna het deurtje direct sluit en het
volgende deurtje opent.
Mocht u binnen 3 dagen na verzenden van het
afhaalbericht uw medicatie niet opgehaald hebben,
dan wordt de medicatie uit de geneesmiddeluitgifteautomaat
gehaald. Uw medicatie is dan af te halen in uw apotheek. U
krijgt van ons hierover een bericht via de e-mail.

Frieswijkstraat 7
3862 BM Nijkerk
Openingstijden:
Maandag tot en met zaterdag: 08:00 – 21:00
Zondag: 10:00 – 19:00

INSCHRIJFFORMULIER

E-mailadres:
Mobiel nummer:

Graag voor ieder gezinslid een apart inschrijfformulier
invullen.
Voor de medicatie of andere producten die wij niet rechtstreeks
kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar zullen wij het bedrag
automatisch incasseren. Door ondertekening van dit
inschrijfformulier verleent u ons toestemming voor automatische
incasso van het factuurbedrag. Indien u het niet eens bent met de
afschrijving kunt u hierover binnen 8 weken contact opnemen met
de bank.

IBAN nummer voor automatische incasso:

Handtekening en datum:

GRAAG HET INSCHRIJFFORMULIER INLEVEREN IN
APOTHEEK CORLAER OF DE NIJE VESTE.

VOORWAARDEN
U kunt alleen gebruik maken van deze service als u al langere
tijd dezelfde medicijnen gebruikt. Nieuwe medicatie moet de
eerste keer altijd in de apotheek zelf gehaald worden.

Geneesmiddeluitgifteautomaat

Tevens is het zo dat de geneesmiddeluitgifteautomaat niet
geschikt is voor koelkastartikelen en voor grote verpakkingen.
Aangezien u per e-mail de code ontvangt, kunnen wij u deze
service alleen aanbieden als u e-mail kunt ontvangen.
Voor producten die wij niet rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar
kunnen declareren, ontvangt u een factuur. Door ondertekening
van het inschrijfformulier verleent u ons toestemming voor
automatische incasso van het factuurbedrag. Dit bedrag wordt
binnen enkele weken automatisch van uw rekening
afgeschreven.
Heeft u hierover vragen? Loop dan gerust binnen bij Apotheek
Corlaer of De Nije Veste. We helpen u graag verder.

Apotheek Corlaer
Apotheek De Nije Veste

