Routebeschrijving vanaf centrum Utrecht / travel direction from Utrecht city centre

Rechtdoor / straight

Kruispunt oversteken en rechtsaf
Cross intersection and turn right

Informatie Apotheek Buijs / Information Buijs Pharmacy

Onze moderne apotheek is uitstekend
bereikbaar met openbaar en eigen
vervoer. Als u met de bus vanaf Utrecht
Centraal Station wilt gaan, heeft u de
mogelijkheid om met de volgende
buslijnen te gaan: 74, 77 en 21. Fietsen
kunt u veilig stallen direct voor de entree
van de apotheek. Uw auto kunt u parkeren
langs de Balijelaan (blauwe zone),
Croesestraat en Vondellaan.

Our modern public pharmacy can be easily
reached by public and private transport. If
you want to take the bus from Utrecht
Central Station you have got the possibility
to take bus 74, 77 and 21. You can put
down your bicycle safely in front of our
public pharmacy. You can park your car in
front of the pharmacy (blue zone), or near
the corner in the Croesestraat and
Vondellaan.

Voor de Utrechtse regio is Apotheek Buijs
gespecialiseerd in farmaceutische zorg aan
zorggroepen die meer aandacht en/of
privacy kunnen vragen waaronder
kinderen die chronisch medicatie moeten
gebruiken, hiv-geïnfecteerden,
(onverzekerbare) vreemdelingen en
vluchtelingen.

‘Apotheek Buijs’ is for Utrecht and the
neightbouring community specialized in
pharmaceutical care for groups which
need more care and/or privacy e.g.
children which use chronic medication,
hiv-infected people, (uninsured)
foreigners and refugees.

Heeft u vragen over medicijngebruik of
over onze service en kwaliteit, neem dan
even contact met ons op. U kunt ons
bereiken op het volgende telefoonnummer: (030) 288 15 85. De gediplomeerde medewerkers van Apotheek Buijs
maken graag tijd voor u vrij.

Do you have questions about the use of
medicines or the quality of our services,
feel free to contact us at the following
telephone number: (030) 288 15 85. The
graduate employees of Buijs Pharmacy are
happy to answer any of your questions.

Openingstijden /opening hours:
Maandag / Monday
Dinsdag / Tuesday
Woensdag / Wednesday
Donderdag / Thursday
Vrijdag / Friday
Zaterdag / Saturday
Zondag / Sunday

08:00 – 18:00 uur
08:00 – 18:00 uur
08:00 – 18:00 uur
08:00 – 18:00 uur
08:00 – 18:00 uur
10:30 – 14:00 uur
Gesloten

