
Toezenden afhaalcode
Zodra wij uw recept hebben verwerkt, plaatsen wij uw genees- 
middelen in servilocker. U ontvangt vervolgens een SMS en/of 
e-mail van ons, met daarin uw unieke afhaalcode. Met deze unieke 
afhaalcode en uw verjaardag kunt u uw geneesmiddelen afhalen.

for English, see next page
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7 Einde van de uitgifte

Zo werkt 
servilocker

Invoeren afhaalcode
Voer uw afhaalcode in, die u via SMS 
en/of e-mail heeft ontvangen en 
druk op                  

Invoeren verjaardag
Voer uw geboortedag en -maand in 
en druk op 

Starten van de uitgifte
U ziet het aantal vakken waarin een 
zakje voor u klaarligt. 
Druk op                 om de uitgifte te 
starten.

Bevestigen van de uitgifte
Wanneer u het zakje verwijderd 
heeft uit het vak drukt u op         
om het deurtje te sluiten. 

Let op: Wanneer er meer producten zijn om 
uit te geven wordt het volgende vak geopend.

simpele 
stappen7 Aanmelden

Servilocker toont het welkomstscherm. 
Druk op                    om te starten.



Receipt of your collection-code
As soon as we have processed your prescription, we will place your 
medicines in servilocker. You will receive an SMS and / or e-mail from 
us, containing your unique collection-code. With this unique collection 
code and your day and month of birth, you can collect your medicines.
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This is how 
servilocker
works

Enter collection-code
Enter your collection-code which 
you received via SMS and / or e-mail 
and press                  

Enter Birthday
Enter your day and month of birth 
and press 

Start dispensing
You will see the number of bags 
available for dispensing. 
Enter                 to start dispensing

Confirm dispense
After removing your bag enter 
                for closing the door. 

Attention: When there is more than one 
bag to issue, the next door will be opened 
automatically.

simple 
steps7 Start

Servilocker shows the welcome screen. 
Press                    to start


