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BRABANTSE TARIFERINGSBERICHTEN 
JULI 2020 

 

 

BEVEILIGD DOORSTUREN VAN HET TARIFERINGSBESTAND  

De tariferingsdiensten werkten de voorbije maanden, samen met APB en de softwarehuizen, een 
nieuw protocol uit om de tariferingsbestanden op een beveiligde manier vanuit uw 
apotheeksoftware naar de tariferingsdienst te versturen. Op die manier zorgen we ervoor dat de 
transmissie van de tariferingsbestanden volgens de GDPR-normen gebeurt.   
Je ontving hierover meer informatie van de tariferingsdienst en de nodige logingegevens. Bij 
vragen of problemen contacteer je best je softwarehuis.  

 

VAKANTIEMELDING 

De vakantieperiode breekt weer aan. Het is mogelijk dat de ophaling van de voorschriften niet op 
de gebruikelijke dag kan gebeuren als de apotheek op dat moment gesloten is.  
Is één van de meegedeelde ophaaldata voor u niet mogelijk? Dan kan je dat melden aan de hand 
van het online formulier. 

 

VERWERPINGEN FARMANET – GEEN GELDIG ATTEST OP 
DATUM VAN AFLEVERING 

Sinds 1 april 2019 controleren de mutualiteiten strenger op de tarifering van geneesmiddelen 
waarvoor de terugbetaling afhankelijk is van een attest. We blijven daarvoor maandelijks talloze 
weigeringen ontvangen, omdat er geen geldig attest zou zijn op datum van aflevering.  

De redenen voor de weigering zijn uiteenlopend:  

- Het attestnummer dat doorgegeven werd via het tariferingsbestand is foutief. Het gaat om 
een oud attestnummer dat ooit foutief (manueel) in de software werd ingegeven of er 
werd in tussentijd een nieuw attestnummer toegekend om administratieve redenen.  

- Er werd een foutieve categorie van terugbetaling gebruikt. Bijvoorbeeld: er is een attest 
voor Topamax in categorie B, maar in de apotheek werd de terugbetaling in categorie A 
toegepast.  

- Het attest was niet meer geldig op de datum van aflevering. Er werden bij de aflevering dus 
gedateerde gegevens gebruikt.  

- Het afgeleverde product valt niet onder de paragraaf van hoofdstuk IV waarvoor de 
goedkeuring geldig is. Bijvoorbeeld: er is een attest voor Equasym, maar er werd Rilatine 
MR afgeleverd.  

 

https://baf.be/sites/default/files/2016-12/Ophaling-voorschriften_afwijkende-procedure.pdf
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Hoe kan je dergelijke weigeringen vermijden?  

We kunnen het niet genoeg herhalen: het is van primordiaal belang om bij elke aflevering van een 
attestplichtig geneesmiddel MyCareNet te raadplegen. Via MyCareNet krijg je altijd de meest 
recente en correcte gegevens. Probeer je ervan te verzekeren dat je softwareprogramma geen 
oude gegevens opnieuw gebruikt. Bij twijfel kan je eventueel de oude attestgegevens eerst 
schrappen en nadien opnieuw MyCareNet raadplegen.  

 

TERUGBETALING EYLEA EN LUCENTIS 

Publieke officina’s kunnen de specialiteiten Eylea® en Lucentis® voorlopig nog altijd aan 
terugbetaling afleveren. De opschorting van deze maatregel zal gepubliceerd worden via een 
Ministerieel besluit. 

 

VERLENGING ATTESTEN ADVISEREND GENEESHEER 

De bestaande maatregelen worden verlengd tot de publicatie van een Koninklijk besluit dat een 

einde aan stelt aan deze uitzonderingsmaatregelen.  

De attestverlenging van geneesmiddelen uit hoofdstuk IV wordt opgenomen in MyCareNet. 

Raadpleeg dus steeds MyCareNet om zeker te zijn dat het attest nog geldig is.   

 

TERUGBETALING HPV-VACCIN: IN DE APOTHEEK 
VOORALSNOG ALLEEN VOOR MEISJES 

Op dit moment zijn de vaccins Cervarix en Gardasil-9 in de apotheek enkel vergoedbaar als ze 
worden voorgeschreven voor meisjes die op het ogenblik van de eerste toediening minstens 12 
jaar zijn, maar nog geen 19 jaar. Voor de terugbetaling moet de arts op het voorschrift “eerste 
toediening”, “tweede toediening” of “derde toediening” vermelden; voor de tweede en derde 
dosis moet hij ook de vorige vaccinatiedatums vermelden. Het vaccin is in dit geval niet gratis; de 
patiënt betaalt remgeld.  

Voor jongens zijn de HPV-vaccins op dit moment niet terugbetaald in de apotheek.  

Sinds 1 september 2019 is vaccinatie tegen HPV ook voor jongens opgenomen in het 
basisvaccinatieschema – voor meisjes was dat al langer het geval. Gardasil-9® is gratis als een arts 
het via Vaccinnet bestelt en voor meisjes en jongens in het eerste jaar secundair onderwijs of in 
sommige richtingen van het Buitengewoon Onderwijs van de overeenkomstige leeftijd, via het 
CLB. Het vaccin is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden.  

De Vlaamse gemeenschap biedt deze vaccinatie aan voor jongens in het eerste jaar, de Federatie 
Wallonië-Brussel in het tweede jaar van het secundair onderwijs. 
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ZORGTRAJECT DIABETES – TER HERINNERING 

Patiënten met een zorgtraject diabetes type 2 hebben enkel recht op de terugbetaling van het 
zelfzorgmateriaal (glucosemeter, strips en lancetten) als zij een behandeling met insuline of een 
incretinemimeticum starten of hebben.  

› Een glucosemeter is 1x om de 3 jaar terugbetaald. Er is altijd een voorschrift van de 
huisarts nodig – met vermelding ZTD of zorgtraject diabetes – samen met een attest van de 
diabeteseducator.  

› Om de 6 maanden is een pakket zelfzorgmateriaal terugbetaald (3 x 50 strips en 100 
lancetten). Hiervoor volstaat een voorschrift van de huisarts, met de vermelding ZTD of 
zorgtraject diabetes. Je dient dat materiaal voor 6 maanden in één keer af te leveren.  

Alleen huisartsen mogen zelfzorgmateriaal voorschrijven in het kader van een zorgtraject 
(herkenbaar aan de laatste 3 cijfers van hun Riziv-nummer: 003, 004, 005, 006, 007 of 008). 

 

HERINNERING: WACHTHONORARIUM: GEEN VERMELDINGEN 
MEER NODIG OP DE VOORSCHRIFTEN 

Voor voorschriften met een vergoedbaar wachthonorarium wordt het tijdstip van aflevering 

verplicht geregistreerd in het tariferingsbestand. Dat betekent dat de vermeldingen “dringend + 

datum en uur van aflevering + handtekening” niet meer op het voorschrift of bewijs van 

elektronisch voorschrift moeten aangebracht worden.  

 

PRIJSDALINGEN OP 1 JULI 2020 ! 

Op 1 juli daalt de prijs van maar liefst 5000 producten. Je vindt de volledige lijst op onze website.  

 

NIEUWE TERUGBETALINGEN VANAF 1 JULI 2020 

Volgende specialiteiten zijn vergoedbaar vanaf 1 juli 2020 (hoofdstuk I): 

Crit CNK Benaming  PP TB Actief WIGW 

B-72 4165536 ABILIFY 10MG ABACUS COMP  28 X 10MG                R 56,84 56,84 12,10 8,00 

B-72 4165726 ABILIFY 10MG ABACUS COMP  98 X 10MG                R 144,36 144,36 15,00 9,90 

B-72 4178901 ABILIFY 15MG ABACUS COMP 98 X 15MG                 R 144,36 144,36 15,00 9,90 

B-41 4221214 ATORVASTATINE EUROGENERICS 10 MG X 30  
COMP (*) 

G 9,15 9,15 1,56 0,94 

B-41 4221222 ATORVASTATINE EUROGENERICS 10 MG X 100  
COMP (*) 

G 12,68 12,68 2,78 1,67 

B-41 4221230 ATORVASTATINE EUROGENERICS 20 MG X 30  
COMP (*) 

G 11,12 11,12 2,24 1,34 

B-41 4221248 ATORVASTATINE EUROGENERICS 20 MG X 100  
COMP (*) 

G 24,17 24,17 6,67 3,97 

B-41 4221255 ATORVASTATINE EUROGENERICS 40MGX  100  
COMP (*) 

G 24,17 24,17 6,67 3,97 
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Crit CNK Benaming  PP TB Actief WIGW 

B-41 4221263 ATORVASTATINE EUROGENERICS 80 MG X 100  
COMP (*) 

G 24,14 24,14 6,66 3,97 

B-110 2218204 CEFAZOLINE SANDOZ 1G PULV SOL INJ 10 FL X 1 G      G 22,3 22,3 6,1 3,66 

B-134 4183281 ITRACONAZOLE EG 100 MG X  30  CAPS G 20,81 20,81 5,56 3,34 

B-240 3000882 MOXONIDINE MYLAN 0,2 MG X 28 COMP        G 8,72 8,72 1,42 0,85 

B-240 3012176 MOXONIDINE MYLAN 0,2 MG X 98 COMP     G 16,12 16,12 3,96 2,37 

B-240 3000890 MOXONIDINE MYLAN 0,4 MG X 28 COMP     G 11,21 11,21 2,27 1,36 

B-240 3012184 MOXONIDINE MYLAN 0,4 MG X 98 COMP      G 23,59 23,59 6,53 3,89 

B-21 4134755 TRITACE 10 MG (PI-PHARMA) X 100 COMP R 38,13 38,13 9,98 5,93 

(*): ook vergoedbaar in Hfst IV  

 
De volgende specialiteiten zijn vergoedbaar in het kader van de controle a posteriori (hoofdstuk II, 
code ‘t’ in het tarief) vanaf 1 juli 2020 : 

Crit CNK Benaming  PP TB Actief WIGW 

B-48 2894236 ESOMEPRAZOLE EG 20 MG X 56 CAPS GASTRR G 15,34 15,34 3,69 2,21 

B-48 2893519 ESOMEPRAZOLE EG 20 MG X 98 CAPS GASTRR G 17,39 17,39 4,39 2,64 

B-48 2893527 ESOMEPRAZOLE EG 40 MG X 28 CAPS GASTRR G 12,42 12,42 2,69 1,61 

C-31 2893477 ESOMEPRAZOLE EG 20 MG X 14 CAPS GASTRR G 7,87 7,87 2,25 2,25 

C-31 2893485 ESOMEPRAZOLE EG 20 MG X 28 CAPS GASTRR  G 10,15 10,15 3,82 3,82 

 

Volgende specialiteiten zijn vergoedbaar mits machtiging van de adviserende arts met onbeperkte 
geldigheid – type d (code ‘?’ in het Tarief) vanaf 1 juli 2020 : 

Crit CNK Benaming  PP TB Actief WIGW 

A-45 4221214 ATORVASTATINE EUROGENERICS 10 MG X  30  
TABL (**) 

G 9,15 9,15 0,00 0,00 

A-45 4221222 ATORVASTATINE EUROGENERICS 10 MG X 100  
TABL (**) 

G 12,68 12,68 0,00 0,00 

A-45 4221230 ATORVASTATINE EUROGENERICS 20 MG X 30  
TABL (**) 

G 11,12 11,12 0,00 0,00 

A-45 4221248 ATORVASTATINE EUROGENERICS 20 MG X 100  
TABL (**) 

G 24,17 24,17 0,00 0,00 

A-45 4221255 ATORVASTATINE EUROGENERICS  40MG X 100  
TABL (**) 

G 24,17 24,17 0,00 0,00 

A-45 4221263 ATORVASTATINE EUROGENERICS 80 MG X 100  
TABL (**) 

G 24,14 24,14 0,00 0,00 

(**): ook vergoedbaar in Hfst I 

 
Volgende specialiteiten zijn vergoedbaar mits machtiging van de adviserende arts type e (code ‘E’ 
in het Tarief) vanaf 1 juli 2020 : 

Crit CNK Benaming  PP TB Actief WIGW 

B-227 4180238 AUBAGIO 14MG FILMOMH TABL  28 X 14MG                1575,92 1575,92 12,10 8,00 

B-255 4180246 HULIO 40MG ABACUS OPL INJ X 6 VRG PEN   1575,92 1575,92 12,10 8,00 

B-248 4180246 HULIO 40MG ABACUS OPL INJ X 6 VRG PEN   1575,92 1575,92 12,10 8,00 

B-281 4180246 HULIO 40MG ABACUS OPL INJ X 6 VRG PEN   1575,92 1575,92 12,10 8,00 

B-339 4180246 HULIO 40MG ABACUS OPL INJ X 6 VRG PEN   1575,92 1575,92 12,10 8,00 
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Volgende specialiteit is vergoedbaar in hoofdstuk IV  vanaf 1 juli 2020, mits schriftelijke 
vermelding van de arts ‘1ste / 2de dosis ’ : 

Crit CNK Benaming  PP TB Actief 
WIG
W 

B-284 4183133 ROTARIX  1 VRGEV APPL1,5 ML SUSP VOOR 
ORAAL GEBRUIK, 1 DOSIS 

 71,48 71,48 12,10 8,00 

 

NIET MEER TERUGBETAALD VANAF 1 JULI 2020 

De terugbetaling van volgend contraceptivum voor jongeren  wordt geschrapt vanaf 1 juli  2020 :  

CNK Benaming 

3528981 DESO 30 COMP 3 X 21 (IMPEXECO) 

 

De terugbetaling van volgende specialiteiten wordt geschrapt vanaf 1 juli 2020 : 

Crit CNK                                     Benaming 

C-37 1657659 AVELOX 400 MG COMP PELL 10 X 400 MG                

B-157 0103861 BETNELAN V CREME 1 X 30 G  0,1%                    

B-57 1689462 CARBAMAZEPINE MYLAN 200MG TABL RETARD 50X200MG     

A-5 1689462 CARBAMAZEPINE MYLAN 200MG TABL RETARD 50X200MG     

B-57 1689454 CARBAMAZEPINE MYLAN 400MG TABL RETARD 50X400MG     

A-5 1689454 CARBAMAZEPINE MYLAN 400MG TABL RETARD 50X400MG     

C-38 0430892 CIPROXINE 250 COMP 10 X 250 MG 

Cx-2 3528981 DESO 30 IMPEXECO FILMOMH TABL  3 X 21 PIP          

B-56 2085322 DOLZAM RETARD 100 TABL 56 X 100 MG                 

B-254 1718964 EBIXA 10MG/G GUTT SOL OR  50 G                     

B-288 3805587 ENALAPRIL LERCANIDIPIN SAND.10MG/10MG FILM.TABL 98 

B-288 3805595 ENALAPRIL LERCANIDIPIN SAND.20MG/10MG FILM.TABL 98 

B-158 0040394 EUMOVATE CREME 1 X 30 G  0,05%                     

B-158 0040402 EUMOVATE UNG 1 X 30 G  0,05%                       

A-97 2929180 JANUVIA  25 MG FILMOMH TABL 28 X  25 MG            

A-91 2929180 JANUVIA  25 MG FILMOMH TABL 28 X  25 MG            

Cx-1 0059964 MICROLUT DRAG  3 X 35                              

B-73 0860908 TRAZOLAN COMP  90 X 100 MG                         

B-56 1682269 VALTRAN RETARD COMP 30 X  50/ 4MG                  

B-56 1682277 VALTRAN RETARD COMP 30 X 100/ 8MG                  

 

PRIJSDALINGEN  

De volledige lijst met prijsdalingen vindt u steeds terug op de BAF website zodra beschikbaar.  

 

STATUUT ‘GOEDKOOP’ OFFICIEUZE RIZIV-LIJSTEN 

De officieuze RIZIV lijsten met de “goedkoopste” en de "niet-goedkoopste" kan u vinden op de 
BAF-website, zodra beschikbaar. 

 

https://baf.be/diensten/tarifering-helpdesk/prijsdalingen-en-lijst-goedkoopsten
https://baf.be/diensten/tarifering-helpdesk/prijsdalingen-en-lijst-goedkoopsten
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ZOEKERTJES - AANBIEDINGEN 

Apotheker gezocht 
- Apotheek in het centrum van Tienen zoekt apotheker voor 2 dagen per week. Dagen overeen 

te komen. 016/81.26.59 – info@apotheekgilain.be  
- Apotheek Vissenaken is een landelijk gelegen apotheek in de streek rond Tienen met 

overwegend vast cliënteel. Ik ben op zoek naar een halftijdse adjunct-apotheker.  
Ben jij enthousiast, sociaal en klantvriendelijk ? Heb je interesse in voedingssupplementen, 
cosmetica, farmaceutische zorg ? Neem dan zeker contact met mij op! 
inge.morren68@gmail.com – 0498/25.54.04 

- Provisor gezocht omgeving Halle voor apotheek in volle transitie (nieuwbouwproject).  
Tweetalig… een uitdaging. Contact: carl.france@skynet.be – 0473/92.52.10. 

- Heb je de klassieke apotheker eigenschappen? Enthousiast, klantvriendelijk, ordelijk, 
gemotiveerd,... 
Check! Maar wij hebben graag dat tikkeltje meer... Ben je een sterke teamplayer? Hou je van 
uitdagingen? Denk je graag innoverend? Heb je een bepaalde passie? Voor gezonde voeding of 

cosmetica? Of ben je net helemaal in to magistrale bereidingen of social media? We     it! 
Bij ons krijg je de ruimte om je te specialiseren in wat jou écht boeit. 
Sta je bovendien achter een holistische aanpak van de gezondheid? Dubbele check! Dan 
hebben we een match! 
Keerbergen ligt midden in het groen en niet ver van Leuven (17 km), Mechelen (12 km), 
Aarschot (18 km), Zemst (15 km),... maar voor die ene leuke werkplek rij je toch graag die extra 
km ;-) 
www.apotheeksalvia.be 
https://www.facebook.com/apotheeksalvia/ 
instagram.com/apotheeksalvia.keerbergen/ 
Contact: 0473/34.24.13 – catherine.depreter@telenet.be 

- Ben je apotheker in hart en nieren en wil je graag provisor worden? 
Stuur je gegevens en vragen door naar apozprov@yahoo.com voor meer informatie. 

- Wij zijn op zoek naar een enthousiaste parttime adjunct-apotheker om ons apotheekteam in 
Lubbeek te versterken. 
Zeker maandagen en zaterdagen, maar we bieden een flexibele uurregeling + mooie 
voorwaarden en overleg is zeker mogelijk. 
Onze apotheken werken onderling nauw samen en zijn moderne dorpsapotheken met de 
nadruk op patiëntvriendelijke service, farmaceutische zorg en dermocosmetica. 
Ben jij een gedreven, gemotiveerde, dynamische en klantvriendelijke apotheker die zelfstandig 
kan werken en houdt van verantwoordelijkheid? 
Aarzel dan niet om ons te contacteren. Dit kan via mail : Lubbeek@biopharm.be of telefonisch: 
016/20.72.20 

 
Werkzoekende apotheker 
- Bent u op zoek naar een gedreven FT apotheker-vervanger ? Ik ben een dynamische, 

klantvriendelijke en flexibele apothekeres, die op zelfstandige basis HT of FT vervangingen doet 
van 1 tot 4 maanden. Drietalig, Farmad TWIN, Greenock. Vrij vanaf 14 november, Noord Vl-
Brabant (20 km rond Mechelen). Bel gerust naar 0473/69 12 21 
 

Overname Vlaams-Brabant en Brussel 

- Apotheek over te nemen tussen Aalst en Brussel. Zakencijfer > 2.000.000 euro; 



 

BTB 7/20 7/10 

Goed gelegen, in de buurt van warenhuizen, serviceflats, scholen, verschillende 
dokterspraktijken, kinesisten, tandartsen binnen 500m. Gemakkelijk bereikbaar met het 
openbaar vervoer. Eigen parkeergelegenheid.  
Zowel vast cliënteel als passage 
Interesse? Neem contact op met ons via: vindeenapotheek@hotmail.com  

- Overname apotheek NV centrum stad Vlaams-Brabant 
Wegens pensioenleeftijd over te laten apotheek éénmanszaak. Huur gebouw mogelijk. Geen 
rusthuizen, aanzienlijke stock en cash.    Zakencijfer +/- 700.000.  
Contact : Overname.apoteek@gmail.com 

- Apotheekvestiging voor fusie of overplaatsing (gunstige voorwaarden) 
De apotheekvestiging komt in aanmerking voor een fusie of een overplaatsing naar een locatie 
behorende tot groot-Leuven of een aangrenzende gemeente (Herent, Haacht, Rotselaar, 
Holsbeek, Lubbeek, Bierbeek, Oud-Heverlee, Bertem of Herent). 
Mogelijks biedt dit een opportuniteit voor het beschermen van uw apotheek tegen 
overplaatsingen binnen de invloedsfeer van uw apotheek. 
Eenvoudige en snelle afhandeling mogelijk. Verdere info: A&T Partners nv - Marc Poncelet - 
016/35.52.16 - E-mail: marc.poncelet@atpartners.be    

- Medevennoot gezocht - Apothekeres zoekt gemotiveerde collega('s) om mee te stappen in 
haar verhaal: klassieke zaak, gelegen tussen Brussel en Aalst, 1 mio omzet, nadruk op 
Farmaceutische Zorg, klaarstomen voor de toekomst: volop inzetten op Huisapotheker, 
Thuisgezondheidszorg, Bandagisterie, optimaliseren aankoopbeleid... en dit als mede-eigenaar 
en indien interesse, garantie op toekomstige overname van een zaak die je goed kent.  
Spreekt dit concept jou aan, dan hoor ik het graag op 0472 34 89 15. Reacties van 
geïnteresseerde titularis-eigenaars zijn ook zeer welkom. - 0472 34 89 15 - 
kantoorela@gmail.com  

- Apotheek in Etterbeek (grens St Lambrechts-Woluwe en Schaarbeek) 
Apotheek zc 500.000 en goede winstmarge te koop als handelsfonds of aandelen. Wijk 
Tongerenstraat/Linthoutstraat. Hele gebouw te huur of te koop, aangenaam cliënteel, 
nl/fr/eng, vlak naast Europaziekenhuis. Geen OCMW, geen rusthuizen. 0497/820.310 

 
Apotheek over te laten in Vlaamse Oostrand Brussel 
• omzet : ± 810 000 EUR 
• marge : ± 225 000 EUR 
• verkoop : 100% aandelen + handelspand 
• geen rusthuis 
• veel parking 
• rijke buurt : mix Belgen en Expats 
• reden : leeftijd 
Contact: Hilde Piens  Email:hilde.piens@hotmail.com 
 
Over te nemen: apotheek in deelgemeente van Grimbergen 

• omzet +/- 1.000.000 euro 
• goede commerciële ligging 
• op 50m van hypermarkt 
• overname aandelen 
• handelshuur 
• apotheek met groeipotentieel 
Verdere info: A & T Partners NV - Marc Poncelet 
Tel.: 016/355216  E-mail: marc.poncelet@atpartners.be 

mailto:vindeenapotheek@hotmail.com
mailto:Overname.apoteek@gmail.com
mailto:marc.poncelet@atpartners.be
mailto:kantoorela@gmail.com
mailto:hilde.piens@hotmail.com
mailto:marc.poncelet@atpartners.be
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Apotheek over te nemen wegens bereiken pensioenleeftijd in regio Londerzeel 

• omzet +/- 900.000 euro 
• goede commerciële ligging met recent een nieuwe supermarkt in de nabijheid 
• ruime eigen parking 
• overname aandelen 
• apotheekgebouw met woongelegenheid 
• voorkeur verkoop onroerend goed 
• apotheek met groeipotentieel 
Contact: A & T Partners nv - Gunther Eerdekens 
Email: gunther.eerdekens@atpartners.be  Telefoon: 016/35.52.16 
 
Apotheek over te nemen - regio Leuven 

• omzet ca € 900.000 
• handelspand mogelijkheid kopen of huren 
• prijs ligt niet vast 
• overname aandelen niet noodzakelijk, mogelijkheid aankoop handelsfonds afzonderlijk 
Contact: Wim Berteloot 
Email: wim.berteloot@accofisc.be  Telefoon:056/231.889 - 0476/56.06.76 
 
Apotheek regio Sint-Pieters-Leeuw 

• Omzet € 900.000 
• Verkoop 100% aandelen 
• Vraagprijs apotheek € 650.000 
• Geen schulden, belangrijke hoeveelheid cash inbegrepen (> € 250.000) 
• Onroerend goed kan gehuurd of gekocht worden 
• Vraagprijs € 125.000 
• Indien aankoop apotheek én onroerend goed wordt de vraagprijs afgerond naar € 750.000 
Contact: Bart Vingerhoedt 
Email: info@davinci-cf.be  Telefoon:0478/24.88.84 
  
Apotheek te Relegem, Asse 

ZC 610.000 €. Enige apotheek in Relegem; reëel groeipotentieel. Pand met mogelijkheid tot 
uitbreiding. 
Verkoop wegens einde carrière; apotheek met groeipotentieel (aanpassing openingsuren, 
woonuitbreiding, school,…) 
De apotheek is gelegen in Relegem, tussen Asse en Wemmel, aan de rand van Brussel, vlakbij de 
afritten Wemmel en Zellik van de Ring rond Brussel; huisartsen en tandarts in de buurt; 
Contact: Apr. Francine De Smet  Telefoon: 0477/66.90.69 
 
Buiten Vlaams-Brabant en Brussel: 

Apotheek te koop - regio Zuid-West-Vlaanderen 

Vennootschap met 2 apotheken. De apotheken liggen allebei in Zuid West-Vlaanderen. 
Mogelijkheid tot creatie woonst bij de apotheken. 
Gezamenlijke omzet 2.000.000 EUR 
Contact: Nancy Van Brabant 
Email: nancy.vanbrabant@accofisc.be  Telefoon:056/231 882 - 0470/100 731 
 
 
 

mailto:gunther.eerdekens@atpartners.be
mailto:wim.berteloot@accofisc.be
mailto:info@davinci-cf.be
mailto:nancy.vanbrabant@accofisc.be
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Aangename apotheek gelegen in een residentieel centrum tussen Gent en Knesselare 

• Omzet € 900.000 
• Verkoop 100% aandelen. 
• Vraagprijs € 675.000 
• Onroerend goed kan gehuurd of gekocht worden. 
• Vraagprijs € 365.000 / huur € 1.150 per maand 
Contact: Bart Vingerhoedt 
Email: info@davinci-cf.be  Telefoon: 0478/24.88.84 
 
Apotheek over te nemen in de regio Edegem-Hove-Kontich-Boechout 

Moderne, volledig uitgeruste apotheek met veel groeipotentieel over te nemen. 
Overnamebudget voorzien van 500.000 euro 
Email: apotheekovertenemen@gmail.com 
 
Overname rest van Vlaanderen 

- Apotheek te Geel over te nemen: 
Over te nemen vennootschap (incl. vastgoed). Apotheek werd in 2015 volledig verbouwd 
waardoor ze instapklaar is. Naast de apotheek worden 3 parkingplaatsen gehuurd voor het 
cliënteel.  Omzet 2018: ca. 1.000.000€, Brutowinst 2018: ca. 300.000€  
Geen personeel om over te nemen. Huidige eigenaar is bereid om deeltijds te blijven werken 
of tijdelijk na de overname nog te werken tot ander personeel gevonden wordt.  
Het woongedeelte kan apart verhuurd worden aangezien er geen rechtstreekse toegang is 
vanuit het woongedeelte tot de apotheek.  
Financiële vragen - kantoor Reynders (Annelies of Roland Reynders) - 011/70.20.70 
Andere vragen - 0474/65.77.53  

- Aandelen van apotheekvennootschap over te nemen te Sint-Katelijne-Waver. 
Moderne compleet uitgeruste apotheek met potentieel met uitstekend ligging voorzien van 3 
eigen parkings. Verkoop wegens einde carrière. Apotheek en het pand zijn in uitstekende 
staat, volledig uitgerust en instapklaar. Gelegen aan een drukke invalsweg naar Mechelen, 
dichtbij het AZ Sint Maarten.  
Buurtwinkels, school en zorgverstrekkers binnen onmiddellijke omgeving. 
Omzet ca. €800.000, brutowinst ca. €210.000 
Meer informatie -  patrickvanbrantegem@hotmail.com 

- Goed gelegen apotheek regio Londerzeel-Puurs-Willebroek te koop: 
Rendabele apotheekvennootschap te koop regio Londerzeel-Puurs-Willebroek (aan A12) 
met winkelruimte met bovengelegen duplexappartement (aparte ingang, apart verhuurbaar), 
omzet € 900.000. 
grote publieke ruimte – robot - commercieel gelegen 
Bel/ mail gerust voor meer info: 0476/28.40.14 of overnameapotheek@hotmail.be   

- Apotheek over te nemen in de Noorderkempen. Zakencijfer van ca 930.000 euro. Zeer goede 
procentuele marge en een mooie ligging. De apotheek werd onlangs volledig vernieuwd en 
gerobotiseerd. Grote en functionele handelsruimte. Goede mix van vaste patiënten en 
passage. Geen rusthuis. Het handelspand wordt gehuurd. Meer info via 0496/37.11.82 

- Apotheek over te nemen met veel groeimogelijkheden in een wijk van Torhout.  Recent 
vernieuwd, modern interieur.  Leuke woonst erbij met grote tuin! Voor meer info of cijfers op 
te vragen: mail apotheekgoegebeur@hotmail.com of bel 050/21.19.77 (0497/17.26.68). 
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Varia 

- Rowa robot te koop - 24/24u buitenautomaat te koop  
Rowa robot te koop. 10m lang en kan tot 15000 stuks producten bevatten. Er is een 
automatisch inlaadsysteem. Robot is 9 jaar oud en in perfecte staat. Verkoop wegens 
overlating apotheek. Prijs te bespreken. Indien interesse geef een seintje op 0473 777 192 of 
via info@movemeon.be 
Bovendien is er een 24u/24u buitenautomaat Magex - 4 jaar oud - met 5 laden over te nemen 
in leasing of aankoop tegen een prijs van 14k€ . Indien interesse contacteer me op 0473 777 
192 of info@movemeon.be 
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