
Medicijnkluisjes Uw medicijnen 

ophalen als het u uitkomt!  

24 uur per dag 7 dagen per week 



Medicijnkluisjes 

Wat moet u daar voor doen? 

Als u gebruik wilt maken van onze medicijnkluisjes kunt u zich inschrijven bij  

onze apotheek en moet u in het bezit zijn van een mobiele telefoon.  

U ontvangt een gratis sms-bericht met de vermelding van uw kluisnummer  

en een toegangscode, zodra uw medicijnen voor u klaarliggen.  

Met deze code heeft u 24 uur per dag toegang tot de beveiligde  

en afgesloten kluisjesruimte. 

 

Wat kan er niet in de kluisjes? 

 Medicijnen die in de koelkast bewaard moeten worden 

 Producten met afmeting groter dan 13  x 16 x 19 cm . 

 Geneesmiddelen die onder de bepaling van de opiumwet vallen. 

 Geneesmiddelen die de gebruiker voor de eerste of tweede keer krijgt. 

 

 

Hoe werken onze medicijnkluisjes? 

1. Inschrijven  

U vult uw gegevens in op het inschrijfformulier en u tekent akkoord voor  

automatische incasso van medicijnen, die wij niet rechtstreeks voor u  

kunnen declareren en voor de gebruikersovereenkomst.  

Daarnaast dient u ervoor te zorgen dat apotheek WGC Lunetten  

altijd uw juiste mobiele telefoonnummer heeft. 

 

2. Medicijnen in de kluisjes  

Na ontvangst van het recept worden de medicijnen binnen één werkdag 

voor u in een kluisje klaargezet. 

 

 

Nooit meer wachten? Dat kan! 

 

3. SMS-bericht  

U ontvangt een gratis sms-bericht dat uw medicijnen opgehaald kunnen 

worden. U heeft 48 uur de tijd om uw kluisje leeg te halen. In het weekend 

is dat 72 uur. 

4. Toegang buitendeur  

Naast de buitendeur vindt u een pinkastje. Voer daar uw toegangscode in. 

Het alarm in de sluis wordt tijdelijk uitgeschakeld. De schuifdeur gaat 

open,U kunt de sluis betreden. 

5. Medicijnen meenemen  

In de kluisruimte ziet u bij de medicijnkluisjes nog een pinkastje. Hierop 

voert u eerst het kluisnummer in. Vervolgens voert u de toegangscode in 

(dit is dezelfde code als voor de buitendeur).Het lampje bij het betreffende 

kluisje gaat branden. U kunt het kluisje openen. Druk eerst tegen het 

deurtje en trek het dan open. Pak uw medicijnen uit de kluis en doe het 

deurtje weer dicht. U verlaat nu door een druk op de rode knop, de sluis 

van de apotheek. De deur wordt achter u afgesloten en het alarm wordt 

weer ingeschakeld. 

 

 

Let op! 

U kunt maar een keer met de gegeven toegangscode de kluisjesruimte 

betreden en uw kluis openen. Zorg er dus voor dat u alle medicijnen 

meeneemt en geen waardevolle spullen achterlaat. 

 

 

  
 


