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Algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden magistrale bereiding

De recepten worden altijd in de genoemde standaard verpakkingen geleverd.
 
Afwijkende magistrale bereidingen kunnen helaas niet retour worden genomen.
 
Indien een afwijkend recept voor 13.00 uur binnen is wordt deze dezelfde dag bereid en verstuurd, mits de grondstoffen op 
voorraad zijn. Bij het niet voorradig zijn van grondstoffen zal dit enkele dagen langer duren.
 
De weergegeven prijzen zijn inclusief de werkzame stof. Als prijzen afwijken van de vermelde prijzen dan zullen we contact 
met u opnemen.
 
Alle genoemde prijzen zijn netto prijzen.
 
De verzendkosten voor afwijkende magistrale bereidingen en orders bestaande uit uitsluitend magistrale producten  
bedragen € 11,05. 
 

Voorwaarden magistrale bereiding

Het kan voorkomen dat u als dierenarts wilt uitwijken naar een behandeling waarvoor een diergeneesmiddel nodig is dat 
niet als zodanig is geregistreerd. Het kan ook zijn dat de beschikbare toedieningsvorm of concen tratie niet toepasbaar is  
bij het doeldier in kwestie. Volgens de cascaderegeling (Diergeneesmiddelenverordening (EU) 2019/6 art. 112, 113, 114) 
bent u onder bepaalde voor waarden bevoegd om uit te wijken naar een ander ge registreerd diergeneesmiddel in Nederland 
of andere EU lidstaat. Als dit niet voorhanden is, is het mogelijk uit te wijken naar een humaan product dat in Nederland of 
andere EU lidstaat is geregistreerd. 
 
Deze geneesmiddelen zijn echter niet altijd (direct) beschikbaar. In dat geval kan het benodigde dierge neesmiddel ter  
hand gesteld worden via magistrale bereiding. Hiervoor dient sprake te zijn van diergenees kundige noodzaak en er is een 
recept nodig.

Aanvraag

Magistraal bereide geneesmiddelen zijn uitsluitend op recept verkrijgbaar. Daarom vragen wij u om een aantal aanvullende 
gegevens bij uw bestelling, waaronder:
• de diersoort waarvoor het middel bestemd voor is;
• de naam van het dier;
• de naam van de diereigenaar;
• de te leveren hoeveelheid;
• naam en adres van de verantwoordelijk dierenarts.


