
WIJ HELPEN U GRAAG MET SLIMME ZORG!
PROFESSIONEEL, GEMAKKELIJK, FLEXIBEL ÉN DICHTBIJ
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WAAR U OOK VERZEKERD BENT, WIJ HEBBEN MET ALLE ZORGVERZEKERAARS EEN CONTRACT AFGESLOTEN.
AANGESLOTEN OP BEVEILIGDE EPD

Apotheek
Groep
Apeldoorn

SINDS 1988

WWW.AGA-APOTHEKEN.NL

DICHTBIJ UW 
WINKEL

Onze apotheken zitten 
vlakbij de winkels waar u 
dagelijks uw boodschappen 
doet, bovendien met gratis 
parkeren. Geen speciaal 
ritje naar een gezondheids-
centrum.

ZELFDE OF 
VOLGENDE DAG

Uw geneesmiddelen zijn 
dezelfde dag gereed mocht 
er haast zijn. Anders liggen 
ze de volgende dag na 
circa 13.00 uur voor u klaar.

ELKE ZATERDAG 
GEOPEND

U kunt ook elke zaterdag 

terecht in één van onze 

apotheken. Zie voor actuele 

openingstijden op zaterdag 

onze website.

DIGITALE ZORG

- Apotheek Groep Apeldoorn -

EENVOUDIG HERHAAL 

RECEPT BESTELLEN

Download de gratis Recappt op uw 
smartphone of tablet en vul éénmalig de 
apotheekcode in, deze code ontvangt u 
van ons. Deze app is dé nieuwe manier 
om eenvoudig, snel, gemakkelijk én 
wanneer u dat wilt herhaalrecepten 
aan te vragen.

SNEL GEREGELD, 

MET DIGITALE ZORG!

We bieden digitale zorg aan. Zo kunt u 
via onze app eenvoudig, snel, gemakkelijk 
én wanneer u dat wilt herhaalrecepten 
aanvragen. Daarnaast blijven we in 
ontwikkeling en zorgen dat we ook 
met e-health actueel zijn zodat we 
eenvoudig kunnen communiceren met uw 
zorgaanbieder of verzekering. 

DE ASSELSESTRAAT

Asselsestraat 105
7311 EG Apeldoorn
Tel. 055 - 521 61 17
info@aga-apotheken.nl 

Maandag t/m vrijdag 
van 8.30 tot 18.00 uur
Zaterdag 
Zie onze website voor
actuele openingstijden 
Inloopspreekuur: 
Vr. van 9.00 tot 11.00 uur

DE MHEEN

Korianderplein 19-21
7322 NA Apeldoorn
Tel. 055 - 366 98 30
info@aga-apotheken.nl 

Maandag t/m vrijdag 
van 8.30 tot 18.00 uur
Zaterdag 
Zie onze website voor
actuele openingstijden 
Inloopspreekuur: 
Do. van 9.00 tot 11.00 uurGRATIS PARKEREN GRATIS PARKEREN

WWW.AGA-APOTHEKEN.NL



De apotheken van Apotheek Groep 

Apeldoorn bieden meer dan alleen 

medicijnen. 

Wij helpen u graag met de beste zorg. 

Met handige oplossingen speciaal voor u 

en uitgebreide aandacht voor preventie.

Wij helpen u graag met de beste zorg. 

Met handige oplossingen speciaal voor u 

en uitgebreide aandacht voor preventie.

Met handige oplossingen speciaal voor u 

en uitgebreide aandacht voor preventie.

MEDICIJNBEWAKING 
& ADVIES

Onze apotheek verstrekt niet 
alleen medicijnen, we vinden 
het ook heel belangrijk u goed 
te adviseren over gezondheid 
en geneesmiddelgebruik. 

DE VOORDELEN VAN  AGA APOTHEEK

•  Gratis parkeren voor de deur 

•  Geen lange wachttijden

•  24/7 medicatie ophalen of laten bezorgen

• Digitale zorg: track & trace berichten, 

app voor herhaalrecepten en medicatieoverzichten

• Digitaal adviesgesprek via Zoom of Teams

BAXTERSERVICE

Uw medicijnen per dag én per 
innamemoment netjes in een 
zakje. Zo maakt u nooit een 
vergissing.

HERHAAL 
SERVICE

Wij vragen uw herhaal recept 
aan bij uw huisarts en zorgen 
voor een vaste gebruiks-
periode.

ZELFZORG ASSORTIMENT

Wij hebben een uitgebreid en voordelig specialistisch zelfzorg-
assortiment welke alléén verkrijgbaar zijn bij de apotheek. 
Ook kan u zorgeloos uw persoonlijke verzorging en zelfzorgmedicatie 
bestellen via onze drogisterij webshop www.bewustwinkelen.nl

WWW.AGA-APOTHEKEN.NL

PICK-UP 
POINT’S 24/7

Elke dag 24/7 kunt u uw 

medicijnen ophalen bij 

onze pick-up point´s in 

beide apotheken. 

TRACK & TRACE
BERICHTEN

U ontvangt van ons bericht als 

uw recept ontvangen is, ver-

werkt wordt en als u het af kan 

halen.

MEDICIJNEN
BEZORGEN

Wij bezorgen eventueel de 

medicijnen ook bij u thuis.

ma t/m vr van 15.00 – 18.00 uur

ZELFSCAN 
KASSA

Vanaf 2021, hoeft u niet 
te wachten in de rij maar kunt 
u de zelfzorg producten zelf 
scannen en afrekenen. 
Zo kunt u snel weer verder.
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