
OLVG, locatie Oost

Dienstapotheek OLVG, locatie Oost
voor spoedzorg

De OLVG apotheek is geopend buiten de normale openingstijden van
apotheken. U kunt bij spoedeisende omstandigheden bij deze
Dienstapotheek OLVG uw medicijnen bestellen en ophalen.

Openingstijden
De Dienstapotheek OLVG is geopend:
 maandag tot en met zaterdag van 18.00 tot 21.00 uur
 zondag en feestdagen van 10.00 tot 21.00 uur
Tijdens deze openingstijden kunt u uw recept inleveren en uw medicijnen ophalen. Tijdens
deze openingstijden hanteren wij een diensttarief.
Op zaterdag is onze OLVG apotheek altijd geopend van 9.00 tot 18.00 uur. Dan geldt het
gewone tarief.

De kosten
Voor elk recept dat u bij een apotheek inlevert, betaalt u de kosten van het medicijn en de
kosten van de zorg. Deze kosten vallen onder uw wettelijke eigen risico. In 2020 is dit
verplicht eigen risico vastgesteld op € 385. Heeft u bij het afsluiten van uw zorgverzekering
gekozen voor een aanvullend hoger eigen risico? Houd hier dan ook rekening mee!

Niet alles wordt vergoed
Niet alle geneesmiddelen komen in aanmerking voor vergoeding en deze betaalt u wel
direct. Informeer bij onze medewerkers naar de voorwaarden.
Bij bepaalde hulpmiddelen kan het zijn dat u de rekening wel zelf direct moet betalen,
bijvoorbeeld bij test-strips voor bloedglucosemeters of verbandmateriaal. U kunt de rekening
zelf indienen bij uw zorgverzekeraar.
Spoedzorg is duurder
Buiten de normale openingstijden hanteren wij een hoger tarief voor onze diensten.
Wij brengen de volgende kosten in rekening:
 21,22 euro per recept
 kosten van het medicijn
 inclusief 9% BTW
Dit tarief is hoger dan u overdag in uw eigen apotheek betaalt. Dat heeft te maken met
hogere personeelskosten vanwege werktijden in avond-, nacht- en weekenduren.

Algemeen
U betaalt voor een recept bij een dienstapotheek meer zorgkosten dan voor een recept in uw
eigen apotheek. Daar staat tegenover dat u wel de spoedzorg krijgt die u nodig hebt.
De OLVG apotheek is een maatschappelijke voorziening zonder winstoogmerk. Wat u
betaalt, is nodig om uw zorg te kunnen leveren.

Meer informatie online


www.olvg.nl/apotheek

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden
Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht
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