
Uw geneesmiddelen ophalen wanneer 

het u uitkomt 

 

Wat moet u daarvoor doen?  

Als u gebruik wilt maken van onze Pharmaself kunt 

u zich hiervoor inschrijven. U moet hiervoor in het 

bezit zijn van een mobiele telefoon en/of e-

mailadres.  

U ontvangt een SMS-bericht of e-mail met de 

vermelding van uw afhaalcode zodra uw 

medicijnen voor u klaar liggen. Met deze code 

heeft u 24 uur per dag toegang tot uw medicijnen. 

 

       

      

      

      

      

      

   

 

 

 

Doornse Apotheek 

Kampweg 39 

3941 HD Doorn 

0343-412300 

 

Nooit meer wachten! 

24 uur per dag, 7 dagen per week 

Hoe werkt onze afhaalautomaat Pharmaself? 

1. U vult uw gegevens in op het 

inschrijfformulier en tekent voor akkoord. U 

dient ervoor te zorgen dat de Doornse 

Apotheek altijd uw juiste mobiele 

telefoonnummer en/of e-mailadres heeft. 

2. Geneesmiddelen klaarzetten 

Na ontvangst van het recept worden de 

geneesmiddelen voor u klaargezet in de 

Pharmaself 

3. SMS bericht of E-mail. 

U ontvangt een SMS bericht of e-mail met 

een afhaalcode. Met deze code heeft u 72 

uur de tijd om uw medicijnen op te halen. 

Een tweede SMS/E-mail wordt verzonden 

24 uur voordat de eindtijd verstrijkt. 

4. Zorg dat u uw afhaalcode bij de hand heeft 

5. De automaat vraagt ter controle om uw 

geboortedag, bijvoorbeeld 1 mei moet 

worden ingevoerd als 0105. 

6. Geneesmiddelen waarvoor (bij)betaald 

moet worden, kunnen alleen via de 

Pharmaself geleverd worden, indien u een 

machtiging voor automatische incasso 

heeft afgegeven. 

Let op:  

 Voor elke levering krijgt u een nieuwe  

afhaalcode, u hoeft hem dus niet te 

bewaren 

 neem uw bestelling uit de lade van de 

afhaalautomaat 

 

Ja, ik meld mij aan! 

Mijn gegevens: (per cliënt afzonderlijk invullen) 

 

 

Wat kan er niet in de afhaalautomaat? 

 Geneesmiddelen die in de koelkast 

bewaard moeten worden. 

 Verpakkingen boven een bepaalde 

grootte. 

 Geneesmiddelen die u voor de eerste of 

tweede keer gebruikt 

 Medicatie in glazen verpakkingen 

Voorletters

 ________________________________ 

Achternaam

 ________________________________ 

Adres/Plaats

 ________________________________ 

Geboortedatum       ______________________ 

De unieke code om mijn bestelling op te halen kan 

steeds verzonden worden naar: 

Tel : 06-_________________________________ 

E-mail:       ______________________________ 

Hierbij geef ik toestemming aan de Doornse 

Apotheek om mijn bestelling van herhaalmedicijnen 

te laten klaarzetten in de afhaalautomaat. 

Na ontvangst van mijn bestelling draag ik zelf de 

verdere verantwoordelijkheid voor deze medicijnen. 

Ik geef toestemming om eventueel verschuldigde 

bedragen automatisch van mijn rekening te 

incasseren.  

IBAN: ________________________________ 

Datum:            _________________________ 

Handtekening: ________________________ 


