
Hoe mijn zuurstofcilinder te bestellen?
Voor het bestellen van een zuurstofcilinder zijn er in principe 2 mogelijkheden:

1. Bestel een nieuwe cilinder inclusief zuurstofvulling 
Deze cilinder bestel je meestal  
- als je start als verloskundige en je hebt voor het eerst een cilinder nodig  
- je bent al verloskundige en je wilt graag een extra zuurstofcilinder hebben 
 
Bestel art.nr. 822991: zuurstofcilinder NIEUW 1,0 liter 
Kenmerk 1,0 liter cilinder: vlakke onderkant en een beschermkraag bij de hoofdkraan. 
 
OF 

2. Bestel een ruilcilinder inclusief zuurstof 
Je hebt al een cilinder en wilt deze omwisselen voor een andere omdat de houdbaarheidsdatum verstreken is of 
hij is (bijna) leeg door gebruik. Hier zijn 2 mogelijkheden: 
  
• Art.nr. 822990 zuurstofcilinder RUIL 0,8 liter gevuld 
  Kenmerk 0,8 liter cilinder: bolle onderkant 
 
• Art.nr. 822989 cilinder RUIL 1,0 liter gevuld 
   Kenmerk 1,0 cilinder: vlakke onderkant heeft en een beschermkraag bij de hoofdkraan 
 
*Let op: een zuurstofcilinder kan je alleen ruilen/omwisselen voor hetzelfde model als wat je retour geeft!  
  Voorbeeld: een 0,8 liter cilinder kan alleen omgeruild worden voor een andere ruilcilinder met 0,8 liter  
  met verse vulling.

 
Bezorging van zuurstof - klik hier voor het actuele routeschema van zuurstoflevering
Zuurstof wordt in Nederland bezorgd via speciaal transport en rijdt volgens vaste routedagen per postcodegebied.  

• Kijk in het schema op welke dag zuurstof bezorgd wordt op jouw postcode.  
Het is niet mogelijk om van deze dag af te wijken.

• Geef je gewenste bezorgdatum minimaal 2 à 3 werkdagen vooraf bij ons aan,  
zodat wij hiervoor de logistiek kunnen inplannen.

• Zorg dat bij bestelling van een ruilcilinder de “oude” cilinder altijd klaar staat, zodat de chauffeur bij levering 
direct de oude cilinder retour kan nemen. 

Benodigde gegevens voor het bestellen van zuurstofcilinder(s)
1. Welke cilinder wil je bestellen? (geef hierbij het artikelnummer en een korte omschrijving aan ons door om even-

tuele misverstanden te voorkomen)
2. Op welke (praktijk) naam en adresgegevens moet de cilinder gefactureerd en afgeleverd worden?
3. Is het afleveradres afwijkend van het factuuradres, geef dit dan a.u.b. duidelijk aan
4. Vermeld je 06-nummer waarop je goed bereikbaar bent
5. Geef je BIG registratienummer op (indien deze nog niet bij ons bekend is) 
6. De gewenste datum voor het afleveren/omwisselen van de cilinder? (volgens het routeschema per postcode)
7. Zijn er bijzonderheden waar wij rekening mee moeten houden, geef dit dan aan ons door.
8. De aflevertijden van de chauffeur zijn gemiddeld tussen 9:00h - 17:30h
9. Geef je bestelling per mail door via: geboortezorg@henryschein.nl  

of direct online via onze website www.henryschein.nl (kies medisch) en vermeld bovenstaande aanvullende gege-
vens in het veld “opmerkingen/suggesties”

Vragen  
Mochten er nog vragen zijn, neem dan contact op met ons via onderstaande contactgegevens.

036 - 535 8950     www.henryschein.nl   geboortezorg@henryschein.nl

https://www.henryschein.nl/nl-nl/medisch/p/apotheek/zuurstof/zuurstofcilinder-aluminium-1-liter-nieuw-gevuld/822991
https://www.henryschein.nl/nl-nl/medisch/p/apotheek/zuurstof/zuurstofcilinder-staal-0-8-liter-ruil-gevuld/822990
https://www.henryschein.nl/nl-nl/medisch/p/apotheek/zuurstof/zuurstofcilinder-aluminium-1-liter-ruil-gevuld/822989
https://www.henryschein.nl/images/ads/NL_zuurstoflevering_per_postcode.pdf
http://www.henryschein.nl
mailto:geboortezorg%40henryschein.nl?subject=


Heb ik een 0,8 of 1,0 liter zuurstofcilinder?
Aan de hand van enkele uiterlijke kenmerken herken je een zuurstofcilinder.  
 
 

• 1,0 liter zuurstofcilinder 
 
- kan rechtop staan dankzij zijn rechte onderkant 
- heeft een soort kraag om de kraan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 0,8 liter zuurstofcilinder 
 
- kan niet rechtop staan door zijn bolvormige onderkant 
- heeft geen kraag om de kraan

 

036 - 535 8950     www.henryschein.nl   geboortezorg@henryschein.nl

09
-2

02
2

http://www.henryschein.nl
mailto:geboortezorg%40henryschein.nl?subject=

