Heeft u er Met gratis veiligheidsnaalden
of korting!
wel eens
aan
gedacht
om het
oproepen
voor de
griepprik
uit te
Alles geregeld, gedrukt en
besteden? verzonden voor de prijs van
De
GriepBrievenService:
Voor slechts
€0,69 cent INCLUSIEF
GRATIS
VEILIGDHEIDNAALDEN
per verstuurde oproep
regelen wij alles!

Dat is inclusief BTW
zelfs minder dan 1
postzegel!
Prijspeil Postzegel 2020 = 0,91 cent

minder dan 1 postzegel!

Dan wilt u het toch
niet meer zelf
doen…?
Veilig,
goedkoper dan zelf doen,
goede service en
ondersteuning
& snel geregeld

Veilig, betrouwbaar, snel en goedkoop…

De GriepBrievenService

Enkele reacties:
“Wij zijn zeer tevreden over
jullie dienstverlening, ook over
de mail- en telefonische
contacten die eraan vooraf zijn
gegaan.
Jullie contact gegevens heb ik
opgeslagen, zodat we in de
toekomst bij andere mailingen
weer bij jullie terecht komen.
Super bedankt!”

Ook voor de uitnodigingsbrieven
voor de pneumokokkenvaccinatie

Wat is de planning?
Week 1

Deadline aanleveren/kiezen brieftekst
en aanleveren of laten extraheren van
adressenbestand.

Week 2

Verzendklaar maken van uw
oproepbrieven

Week 3

Uw patiënten ontvangen de
oproepbrief

Week 4

Wachtweek

Week 5

Prikweek – in deze week staan uw
vaccinaties gepland

De GriepBrievenService
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“Wat een fijne service! We zijn
heel tevreden over de geboden
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contact en hoe jullie met ons
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Uw oproepen verwerkt en verstuurd voor minder dan 1 postzegel!

De GriepBrievenService

Uw oproepen verwerkt en verstuurd voor minder dan 1 postzegel!

Waarom via
ons?
Veilige communicatie
binnen geldende wet- &
regelgeving.
Volgens de spelregels
opgesteld door de LHV.
De adressen worden
alleen voor het
verzenden van deze brief
gebruikt en achteraf
direct vernietigd.
Ø Vanwege onze prijs
Ø Vanwege onze
ondersteuning
Ø Vanwege de gratis
veiligheidsnaalden
Ø Vanwege onze
kennis van de
praktijk

Omdat u er geen gedoe
mee wil hebben en het
gewoon goed geregeld
wil hebben!
We zijn heel flexibel en
denken graag met u
mee!
U ontvangt enkele
voorbeeldbrieven waar
u uit kunt kiezen of
levert ons uw eigen brief
aan.

4#DIT#IS#EEN#VOORBEELD4#
Naam cliënt
Adres cliënt
PC en Woonplaats cliënt

U#mag#zelf#uw#brief#
opmaken#en#aanleveren
of
Wij#maken#uw#brief#voor#u.

De#uitnodiging#is#op#
naam#van#de#
geselecteerde#patiënt

Datum,
Geachte heer/mevrouw,

Hierbij nodig ik u uit om op onderstaande datum en tijd de jaarlijkse griepprik te komen halen.
De jaarlijkse griepprik beschermt tegen de ernstige gevolgen van griep (influenza).
Mensen van 60 jaar en ouder, en mensen van alle leeftijden met hart- en vaatziekten, longziekten,
diabetes, nieraandoeningen en mensen met weinig afweer, lopen extra risico om ernstig ziek te
worden door de griep. U behoort tot één van deze groepen. Daarom komt u voor de griepprik in
aanmerking.
U kunt de griepprik halen op:
Datum
Tijd
Plaats

Uiteraard#kunt#u#zelf#
aangeven#welke#
patienten#wanneer#
verwacht#worden

Uitnodiging voor het eerst ontvangen?
Als u deze uitnodiging voor de eerste keer ontvangt, is voor u onderstaande informatie van belang:
De griepprik is voor mensen die extra risico lopen om ernstig ziek te worden door de griep. Als u de
griepprik heeft gehad, is de kans dat u griep krijgt kleiner. Als u ondanks de griepprik toch de griep
krijgt, wordt u minder ernstig ziek.
De prik moet u elk jaar opnieuw halen; de beste tijd is tussen half oktober en half november. De
prik geeft soms een dag wat pijn in uw arm, maar u wordt er niet ziek van.

De griepprik krijgt u gratis.
Wilt u deze brief meenemen als u de griepprik komt halen?
U hoeft niet naar de apotheek te gaan.
Als u niet kunt komen, wilt u dan contact opnemen met de praktijkassistente. U kunt dan een
andere afspraak maken.
Voor meer informatie over de jaarlijkse griepprik, kunt u kijken op www.rivm.nl/griepprik.

Uw huisarts

Veilig, betrouwbaar, snel en goedkoop…

T
De#brief#wordt#verzonden#
uit#uw#naam#en#
praktijknaam!#
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Veilig, betrouwbaar, snel en goedkoop…

Reserveringsformulier 2020

De GriepBrievenService

Inclusief GRATIS naalden

Vul zoveel mogelijk gegevens in, u zit nergens aan vast!

Praktijknaam:
Contactpersoon:
Emailadres
contactpersoon:
Praktijkadres:

Vanaf wanneer gaat u
vaccineren? (verwacht)*1

OOK VOOR HET
VERZENDEN VAN
UITNODIGINGEN VOOR
DE PNEUMOKOKKEN
VACCINATIE

Hoeveel oproepen
verwacht u te versturen?

Tarieven 2020

Telefoonnummer:

*2

Wilt u ook gratis
veiligheidsnaalden erbij
bestellen?
Wilt u eventueel iets
extra’s mee laten sturen?
*3

Ja / nee / weet ik nog niet

☐ SNPG Griepfolder
☐ Opt In / LSP toestemming
☐ Opt In / LSP folder VZVZ
☐ Praktijk nieuws / informatie
☐ iets anders, nl;

*1 Afwijken is geen probleem; u kunt tot 5 weken voor
vaccinatiedatum de verzenddatum wijzigen
*2 U ontvangt de factuur o.b.v. het werkelijk verstuurde aantal
*3 Is de envelop zwaarder dan 20 gram omdat u nog een extra item
mee wilt (laten) sturen? Dan betaald u in plaats van 2x een
postzegel een veel lager (aangepast) tarief afhankelijk van wat u
meestuurt. Vraag gerust naar onze tarieven.
U kunt tot 5 weken voor u gaat prikken uw brieftekst en
adressenbestand aanleveren! Wij maken samen met u een planning
en houden contact met u gedurende de voorbereiding.
U kunt tot de week van verzenden nog aangeven welke brieven
niet verzonden mogen worden vanwege bijvoorbeeld overlijden.

U ontvangt van ons een opdrachtbevestiging en
verwerkingsovereenkomst. Pas als u deze getekend
retour stuurt is de opdracht definitief!
GriepBrievenService

Basistarief inclusief
gratis
veiligheidsnaalden
slechts
€ 0,69 per brief!!!
Wilt u geen veiligheidsnaalden
ontvangen? Dan krijgt u een
korting op dit basistarief van
€0,02 cent per brief! U betaald
dan dus slechts € 0,67 per brief!

Stuur dit formulier zo
snel mogelijk ingevuld
naar:
INFO@EERSTELIJNSSERVICEPUNT.NL

OF PER POST NAAR:
Eerstelijns ServicePunt B.V.
Antwoordnummer 11165
5600 VC EINDHOVEN

FAXEN MAG OOK:
Fax dit formulier ingevuld naar:

040-3041533

Uw oproepen verwerkt en verstuurd voor minder dan 1 postzegel!

```

Meer weten?
Bel of mail ons beslist!
Wij begrijpen uw zorg en denken graag met u mee!

www.griepbrievenservice.nl

Uitgave 2020

De GriepBrievenService is een product van:

Eerstelijns ServicePunt B.V.
Torenallee 20
5617 BC
Eindhoven
www.eerstelijnsservicepunt.nl
info@eerstelijnsservicepunt.nl
griepbrievenservice@ezorg.nl
tel:
fax:

040-3041517
040-3041533

