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Het kwaliteitsmanagementsysteem van: 
 

Stichting Alrijne Zorggroep  

 
 

RVE Apotheek, Simon Smitweg 1, 2334 GA Leiderdorp, Nederland  

 

  

en de toepassing daarvan voldoet aan de normen zoals neergelegd in 
 

NEN-EN 15224:2017 

 
 

Goedkeuringsnummer: EN 15224 – 0026122 

 
Dit certificaat is alleen geldig in samenhang met het certificaataanhangsel met hetzelfde nummer, waarop de van toepassing zijnde 
vestigingen met betrekking tot deze goedkeuring vermeld zijn. 

 
 

Dit certificaat is geldig voor de volgende scope: 

 

Het leveren van farmaceutische patiëntenzorg, bereidingen, distributie en logistiek en het leveren van producten en diensten aan 
(poli) klinische patiënten en medewerkers van Alrijne Zorggroep. 

 

 
 



 
  

  
Certificaatnummer:  10424010 

 

Certificaataanhangsel 
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Vestiging Activiteiten 

Stichting Alrijne Zorggroep  

RVE Apotheek, Simon Smitweg 1, 2334 GA Leiderdorp, 
Nederland 

NEN-EN 15224:2017  

Het leveren van farmaceutische patiëntenzorg, 
bereidingen, distributie en logistiek en het leveren van 
producten en diensten aan (poli) klinische patiënten en 
medewerkers van Alrijne Zorggroep. 

 

 

 
 

Klinische Apotheek Leiden  

Houtlaan 55, 2334 CK Leiden, Nederland  

NEN-EN 15224:2017  

Het leveren van farmaceutische patiëntenzorg, 
bereidingen, distributie en logistiek en het leveren van 
producten en diensten aan (poli) klinische patiënten en 
medewerkers van Alrijne Zorggroep. 

 

 
 

Poliklinische Apotheek Leiden  

Dieperpoellaan 5, 2334 CN Leiden, Nederland 

NEN-EN 15224:2017  

Het leveren van farmaceutische patiëntenzorg, 
bereidingen, distributie en logistiek en het leveren van 
producten en diensten aan (poli) klinische patiënten en 
medewerkers van Alrijne Zorggroep. 

 

 

 

Klinische Apotheek Leiderdorp  

Simon Smitweg 1, 2353 GA Leiderdorp, 

Nederland 

NEN-EN 15224:2017  

Het leveren van farmaceutische patiëntenzorg, 
bereidingen, distributie en logistiek en het leveren van 
producten en diensten aan (poli) klinische patiënten en 
medewerkers van Alrijne Zorggroep. 

 

 
 

Poliklinische Apotheek Leiderdorp  

Simon Smitweg 1, 2353 GA Leiderdorp, 

Nederland 

NEN-EN 15224:2017  

Het leveren van farmaceutische patiëntenzorg, 
bereidingen, distributie en logistiek en het leveren van 
producten en diensten aan (poli) klinische patiënten en 
medewerkers van Alrijne Zorggroep. 

 

 

 

  
 

  

  

  

 


