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Het Apotheekboek abonnement
Het Apotheekboek abonnement is een jaarlijks programma waarvoor een apotheek zich kan
inschrijven. Dit abonnement geeft de deelnemende apotheek (Abonnee) het recht tegen de in deze
algemene voorwaarden genoemde regels gebruik te maken van de app met digitale versies van
Zorgboeken (Apotheekboeken) en de website apotheekboek.nl van Stichting September.
App met digitale versie van het Zorgboek (Apotheekboek) en website
In de App store en op Google play is de app ‘Apotheekboek’ met de digitale versies van 40
Zorgboeken voor cliënten van Abonnees gratis te downloaden. Met een unieke kortingscode die elke
abonnee krijgt, kunnen cliënten gratis toegang krijgen tot de digitale versies van de 40 beschikbare
Zorgboeken. Apotheekboek is te lezen middels een smartphone of tablet.
De website apotheekboek.nl, met nog uitgebreidere content kan via een tablet, smartphone of de PC
ook gratis door cliënten van Abonnees bekeken worden.
Kortingscode
Stichting September maakt voor elke Abonnee een kortingscode aan. Dit is de postcode van de
apotheek. Deze kortingscode geeft cliënten van de apotheek € 5,- korting bij het aanschaffen van een
fysiek Zorgboek naar keuze in de webshop van September. Cliënten van abonnees betalen € 14,95 in
plaats van € 19,95 (incl. BTW) voor elk beschikbaar Zorgboek in de webshop met een keuze uit 70
titels.
Bovendien kunnen cliënten met deze kortingscode gratis de Apotheekboeken in de app
‘Apotheekboek’ en de website apotheekboek.nl bekijken. De kortingscode is geldig gedurende het
abonnement.
De 40 Apotheekboek titels die beschikbaar zijn
De onderstaande titels zullen gratis beschikbaar zijn binnen de gratis app ‘Apotheekboek’:
1. Zorgboek ADHD
2. Zorgboek Allergie
3. Zorgboek Angst, fobie en paniek
4. Zorgboek Artrose
5. Zorgboek Astma bij volwassenen
6. Zorgboek Beroerte (CVA)
7. Zorgboek Borstkanker
8. Zorgboek Constitutioneel eczeem
9. Zorgboek COPD
10. Zorgboek Dementie
11. Zorgboek Depressie
12. Zorgboek Diabetes type 1 bij volwassenen
13. Zorgboek Diabetes type 2
14. Zorgboek Epilepsie
15. Zorgboek Erectieproblemen
16. Zorgboek Hartaanval
17. Zorgboek Hartfalen
18. Zorgboek Hernia
19. Zorgboek Hoge bloeddruk (hypertensie)
20. Zorgboek Hoofdpijn
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Zorgboek IBD
Zorgboek Mantelzorg
Zorgboek Migraine
Zorgboek Multiple sclerose (MS)
Zorgboek Obstipatie
Zorgboek Osteoporose
Zorgboek Parkinsonismen
Zorgboek Pijn
Zorgboek Pijn op de borst (angina pectoris)
Zorgboek Psoriasis
Zorgboek Reumatoïde Artritis
Zorgboek Rugpijn
Zorgboek Schizofrenie
Zorgboek SLE
Zorgboek Urineverlies (Incontinentie)
Zorgboek Verhoogd cholesterol
Zorgboek Ziekte van Alzheimer
Zorgboek Ziekte van Bechterew
Zorgboek Ziekte van Crohn
Zorgboek Ziekte van Parkinson

Commissie
Abonnee ontvangt een commissie van € 5,- per verkocht fysiek Zorgboek. De commissie wordt aan
het begin van het volgende abonnementsjaar op de rekening van de abonnee gestort. Abonnee kan
maximaal 1 maal per halfjaar een commissieoverzicht bij September aanvragen.
Periode
Het apotheekboek abonnement is een jaarlijks abonnement. Abonnementen gaan altijd de eerste
dag van de maand van start. U ontvangt binnen vier weken de producten die bij uw abonnement
horen. Het abonnement kent een opzegtermijn van twee maanden en wordt zonder opzegging
telkens voor een jaar verlengd. Opzeggen is uiteraard kosteloos.
Abonnementskosten
De kosten van het abonnement bedragen € 14,95 (excl. BTW) per maand.
Betaling
De abonnee ontvangt aan het begin van het jaar een factuur voor het gehele abonnementsjaar.
Deze kosten worden jaarlijks gefactureerd (1x per jaar aan het begin van het jaar).
Webshop, korting op fysieke Zorgboeken
Cliënten van abonnees kunnen de Zorgboeken met korting bestellen in de webshop van Stichting
September. De webshop is te vinden op de website van Stichting September:
www.stichtingseptember.nl . Cliënten kunnen daar de kortingscode (verkregen via Abonnee)
invoeren om € 5,- korting te krijgen. Stichting September verzorgt de financiële afhandeling en
bezorging van de bestelde Zorgboeken. De Abonnee hoeft niets te doen.
BTW
Alle bovengenoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
Promotiemateriaal
Abonnee ontvangt 2 posters (A3 formaat) en een set codekaarten om Apotheekboek.nl bij cliënten
onder de aandacht te brengen. Extra posters en codekaarten kunnen nabesteld worden.

