
  

  Apotheek Bergambacht                              Nieuwsbrief - februari 2023 

Nieuws van uw  
APOTHEEK 
 

Verhuizing Apotheek Bergambacht 
 

Vanaf 27 februari a.s. zal Apotheek Bergambacht haar deuren openen aan de 

hoofdstraat 83. De verhuizing vindt plaats op vrijdag 24 februari en in het weekend. 

De Apotheek is daarom gesloten op vrijdag 24 februari 2023. Spoedrecepten gaan op 

die dag in overleg met de huisarts naar een collega Apotheek in Gouda en kunnen in 

overleg worden opgehaald of worden bezorgd.   

U bent vanaf maandag 27 februari van harte welkom op onze nieuwe locatie. 

De huisartsenpraktijk Bax is daar al vanaf 27 december gevestigd.  

 

Wat verandert er voor u?  
• Het telefoonnummer is nieuw: 0182-791012.  

Het oude telefoonnummer is vervallen. 

• De openingstijden zijn nieuw:  

de Apotheek is dagelijks geopend tussen  

08.00 en 12.30 uur en 13.30 en 17.30 uur 

• Nieuw is ook de afhaal-automaat, waar u   

24/7 uw medicijnen kunt ophalen.  

Meer hierover leest u hiernaast. 

Wat blijft onveranderd? 
• U kunt gewoon langskomen bij de Apotheek op de Hoofdstraat om uw 

geneesmiddel op te halen. Nieuw is de afhaal-automaat.  

• Bij spoedgevallen buiten openingstijden kunt u terecht bij de Dienstapotheek 

Midden-Holland in Gouda. 

• Er blijft een nauwe en goede samenwerking met de huisartsenartsenpraktijk Bax. 

 

Heeft u vragen? 
Dan kunt u ons altijd bellen. Al onze apothekersassistenten staan u graag te woord. 

Wij zijn te bereiken op telefoonnummer 0182-791012.  

 

Hartelijke groet, 
 
Team Apotheek Bergambacht 

Speciale uitgave van deze Nieuwsbrief 
 
 

Nieuw: 24/7 
afhaal-automaat 

Wij bieden u vanaf 27 

februari de mogelijkheid 

om uw herhaal-medicatie 

(m.u.v. koelkastartikelen of 

grote pakketten) af te 

halen via de 24/7 afhaal-

automaat. Deze bevindt 

zich buiten, rechts van de 

ingang. 

Hoe werkt het? 
Als uw medicijn in de 

automaat is klaargelegd,  

ontvangt u een sms-bericht 

met daarin een unieke 

(eenmalige) pincode. Met 

deze pincode en uw 

geboortedag en -maand 

kunt u op ieder gewenst 

moment uw medicijnen bij 

de 24/7 afhaal-automaat 

ophalen. 

 

 

 

Apotheek Bergambacht, Hoofdstraat 83, 2861 AM Bergambacht        
T 0182 79 10 12    F 0182 35 81 80   E info@apotheekbergambacht.nl  
I www.apotheekbergambacht.nl 
 
Apotheek Bergambacht is onderdeel van Appertijn Apotheken. 
Appertijn Apotheken is een samenwerkingsverband van een zestal 
apotheken in Gouda, Gouderak, Reeuwijk en Bergambacht. 

Vrijdag 24 februari 
2023 is de Apotheek 
gesloten i.v.m.  
de verhuizing. 

Inschrijven voor deze    

24-uurs service? 

U kunt zich voor deze 

service inschrijven aan de 

balie van de Apotheek of 

via het aanmeldings-

formulier op onze website.  

Op onze website vindt 

u alle informatie over deze 

24-uurs service: 
apotheekbergambacht.nl 

 

 


