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Pharmaself

Uw geneesmiddelen 24/7 ophalen wanneer het u uikomt. Schrijf in
voor gebruik van de afhaal automaat / Pharmaself.

Datum

Wat moet u daar voor doen?
Als u gebruik wit maken van onze Pharmaself dient u te beschikken
over een 06 nummer. U ontvangt een gratis sms-bericht met de
melding van uw afhaalcode, zodra uw medicijnen geplaatst zijn in de
Pharmaself. Met deze code heeft 24/7 toegang tot uw
geneesmiddelen.

Naam

Geboortedatum

De voordelen:
•
Geen wachtijden,
•
U bepaalt wanneer het u uitkomt om uw medicijen op te
halen.

06-nr.

Wat niet in de Pharmaself?
Geneesmiddelen die in de koelkast bewaard moeten
worden.
Producten met afmeting groter dan een schoenendoos.
Geneesmiddelen die u voor de eerst keer gebruikt.
Deze geneesmidelen kunt u binnen onze reguliere
openingstijden aan de balie afhalen.
Hoe werkt onze Pharmaself?
1.

2.

3.

Inschrijven
U vult uw gegevens in op het inschrijfformulier en u tekent voor
akkoord voor de gebruikersovereenkomst. U dient er voor te
zorgen dat onze apotheek altijd uw juiste mobiele
telefoonnummer heeft.
Geneesmiddelen klaarzetten
Na ontvangst van het recept worden de geneesmiddelen na 2
werkdagen voor u klaargezet in de Pharmaself. Wanneer een
geneesmiddel besteld moet worden ontvangt u daar ook een sms
over.
SMS-bericht
U ontvangt een gratis SMS-bericht met afhaalcode, dat uw
geneesmiddelen opgehaald kunnen worden.
Een tweede SMS wordt 24 uur voordat de eindtijd verstrijkt
verstuurd. Na 72 uur, na het 1e SMS-bericht, wordt uw
geneesmiddel uit de Pharmaself gehaald en kunt u het in de
apotheek ophalen tijdens de openingstijden.

Email adres

BSN nr.
4.

Geneesmiddelen ophalen uit de Pharmaself
Volg de instructies op het scherm van de Pharmaself. Zorg dat u
uw afhaalcode bij de hand hebt.
Let Op: u kunt maar een keer de Pharmaself openen met de
geven afhaalcode, zorg er dus voor datu u al uw geneesmiddelen
uit de Pharmaself bak pakt.

Client gaat akkoord met de Algemene Voorwaarden
(staan op onze websie www.artsenapotheekwalrave.nl en zijn op te vragen in
de apotheek)

Ja, Handtekening

De Pharmaself is gebruiksvriendelijk. Wilt u uitleg hebben
voordat u de Pharmaself gaat gebruiken, vraag gerust in de
apotheek.
Apotheek Walrave
Hoflaan 43B
3134 AC Vlaardingen
010-4342093
www.artsenapotheekwalrave.nl

Wilt u 24 uur / 7 dagen
per week gebruik
maken van de
afhaal automaat?
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