
  
  

    

 

COVID Brieven service van het Eerstelijns ServicePunt 
 

 
Naam praktijk :   

Contactpersoon :   

Adres praktijk :   

PC plaats :   

Wanneer prikken? :   

Welk HIS :   
 
We hebben er lang op gewacht maar eindelijk is het dan (ineens) zover: de huisartsen 
kunnen een deel van hun patiënten gaan vaccineren en wel al op heel korte termijn.  
Hiervoor bieden we twee opties om jullie in de praktijk te ontzorgen: 
 
OPTIE 1 

Ontzorgpakket basis: 
- Je ontvangt voorbeeldbrieven om uit te kiezen. 
- De brieven worden door ons opgemaakt en gekoppeld aan de gewenste planning 

inclusief barcode. De praktijk print de brieven op het gewenste papier en verstuurd 
zelf de brieven. 

- Inclusief afvinklijst voor de tijdsloten. 
 
Tarief: 
Per bestand €150,- ex BTW 
Je ontvangt 1 werkdag later een set PDF’s van de brieven per patiënt volledig klaar die je 
alleen nog maar hoeft te printen en te versturen.  
  
Wil je dat wij de adressen export voor je maken? 
Ook geen probleem: de kosten hiervan zijn € 54,95 ex BTW per praktijk. 
 
OPTIE 2 

Ontzorgpakket volledig: 
- Bovenstaand plus het versturen van de brieven. 
- Deadline is op dinsdag aanleveren en de brief ligt dan een week later op de mat bij 

patiënten (op dinsdag of woensdag) 
 
Tarief: 
Vanaf € 0,75 cent – voor een enkelzijdig brief zwart wit (te reserveren vanaf 250 brieven – 
meerdere prikdata en tijdsloten uiteraard mogelijk binnen dit tarief) 
Bijlagen uiteraard mogelijk – tegen meerprijs. 
Op RIVM / SNPG papier of eigen papier of kleur. 
Je ontvangt het bevestigingsformulier met details van de tarieven bij het aangeven van de 
reservering. 
Bij een lager aantal dan 250 brieven ontvang je een aangepast tarief. 
 
 



 

Klaar om te kiezen? 
 
 
JA, ik wil 
 

�Pakket 1 Ontzorgpakket basis 

�Plus adressenexport 
 
 

�Pakket 2 Ontzorgpakket volledig 

�Plus adressenexport 
 
 
 
 

Naam praktijk 

Adres praktijk 

Postcode plaats 

Emailadres 

 
 
 
 
Handtekening aanvrager  
 
 
 
.............................……………     
 
 


