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 U dient zich eenmalig aan te 

melden door middel van het 

invullen van dit inschrijf-

formulier en dit bij ons af te 

geven.  

 Bepaalde geneesmiddelen 

(zoals bijv. grote verpakkingen, 

medische hulpmiddelen en 

koelkast-artikelen) kunnen niet 

via het 24-uurs Loket worden 

afgehaald. Informeer bij ons 

naar de mogelijkheden. 

 Voor medicatie die wij niet 

rechtstreeks kunnen declareren 

via de zorgverzekeraar, krijgt u 

direct een rekening mee. Door 

ondertekening van het 

inschrijfformulier verleent u 

ons toestemming voor 

automatische incasso van het 

factuurbedrag. 

 U dient te beschikken over een 

mobiele telefoon en /of een      

e-mailadres.  

Voorwaarden 

Het 24-uurs 
Loket 

Snel en gemakkelijk uw medicijnen 
afhalen 

Wanneer het u het beste uitkomt 

       Uw privacy blijft gewaarborgd 

           Nooit meer in de wachtrij 



  

INSCHRIJFFORMULIER 24-UURS LOKET 
 
MET HET INVULLEN VAN ONDERSTAAND 
FORMULIER WIL IK GRAAG GEBRUIK MAKEN VAN 
HET 24-UURS LOKET. 
 
Naam: 
 
 
Straat en huisnummer: 
 
 
Postcode en woonplaats: 
 
 
Geboortedatum: 
 
 
Mobiele telefoonnummer: 
 
 
E-mailadres: 
 
 
Staat u ingeschreven in onze apotheek? 
 ☐ Ja 

 ☐ Nee (u kunt zich inschrijven als patiënt bij één  
       van onze assistenten)  
  
Voor de medicatie en andere producten die wij 
niet rechtstreeks kunnen declareren bij uw 
verzekeraar krijgt u direct een rekening mee. 
Door ondertekening van dit inschrijfformulier 
verleent u ons toestemming voor automatische 
incasso van het factuurbedrag.  
 
IBAN-rekeningnummer voor automatische 
incasso: 
 
 
Datum ondertekening: 
 
 
Handtekening: 
 
 
 

 

Wat is het 24-uurs Loket? 

Het 24-uurs Loket is een zelfbedienings-
afhaalsysteem waarmee geneesmiddelen 
veilig en eenvoudig door u kunnen worden 
afgehaald, zonder tussenkomst van één van 
onze assistenten.   
Zodra wij uw recept hebben verwerkt, 
plaatsen wij de geneesmiddelen in het 24-
uurs Loket. U ontvangt vervolgens een 
elektronisch afhaalbericht (SMS en/of e-
mail) van ons, met een afhaalcode. Met deze 
afhaalcode kunt u tijdens en buiten de 
openingstijden van onze apotheek uw 
geneesmiddelen afhalen, zonder dat u in de 
rij hoeft te staan. 

 

 U hoeft nooit meer in de wachtrij te staan.  
 Het 24-uurs Loket werkt met een 

eenvoudig te bedienen touchscreen en u 
heeft binnen 30 seconden  uw 
geneesmiddelen.  

 U kunt uw geneesmiddelen afhalen op een 
tijdstip dat u het beste uitkomt. 

 Door een geavanceerd systeem kunnen uw 
geneesmiddelen nooit toegekend worden 
aan iemand anders en ontvangt u altijd de 
juiste medicatie.  

 U kunt ook in het weekend uw 
geneesmiddelen afhalen.  

 Door uw persoonlijke afhaalcode (in 
combinatie met uw verjaardag) is het 
onmogelijk dat iemand anders uw 
geneesmiddelen uit het 24-uur Loket kan 
halen. Uw privacy blijft daarmee 
gewaarborgd.  

 

Voordelen van het 24-uurs 
Loket 

Hoe werkt het 24-uurs 
Loket? 

STAP 1: TOEZENDING AFHAALCODE 
Zodra wij uw recept hebben ontvangen, plaatsen 
wij de geneesmiddelen in het 24-uurs Loket. U 
ontvangt vervolgens een elektronisch 
afhaalbericht (SMS en/of e-mail), met een 
afhaalcode. Met deze afhaalcode en uw verjaardag 
kunt u tijdens en buiten de openingstijden van 
onze apotheek uw geneesmiddelen binnen 24 uur 
na het ontvangen van het afhaalbericht afhalen. 
 
Stap 2: AANMELDEN 
Het 24-uurs Loket toont het welkomstscherm. 
Druk op de knop ‘OK’ rechtsonder om te starten. 
 
STAP 3: INVOEREN AFHAALCODE  
Voer uw afhaalcode in, die u via SMS en/of e-mail 
heeft ontvangen. Druk op de knop ‘OK’ om de code 
te bevestigen.  
 
Stap 4: INVOEREN GEBOORTEDAG EN MAAND 
Kies de dag en de maand van uw verjaardag. Druk 
op de knop ‘OK’ om dit te bevestigen.  
 
STAP 5: STARTEN VAN UITGIFTE 
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.  
 
STAP 6: BEVESTIGEN PRODUCT VERWIJDERD 
Wanneer u het zakje verwijderd heeft uit het vak 
drukt u op de knop ‘OK’ om het deurtje te sluiten.  
 
STAP 7: EINDE UITGIFTE 
Wanneer alle producten zijn uitgegeven wordt u 
automatisch afgemeld.  
 


