Geachte gebruiker van onze teststraten,
Vanaf begin oktober wordt er veel gebruik gemaakt van onze teststraten in de regio. We zijn erg blij dat wij een steentje
kunnen en mogen bijdragen om het “normale” leven enigszins doorgang te kunnen laten vinden. De behoefte om te testen
zal ook de komende periode zeker blijven bestaan. We breiden daarom onze dienstverlening uit. Vanaf 8 februari is het ook
mogelijk om een PCR met reisverklaring bij ons af te nemen. Kijk op onze website welke teststraten deze test aanbieden!
Omdat onze dienstverlening steeds verder geautomatiseerd wordt en wij gebonden zijn aan AVG wetgeving maar ook de
zorg- en meldplicht met betrekking tot positieve testuitslagen naar de GGD regio’s gaan wij het reserveren van
testafspraken (ook voor grotere groepen) digitaliseren.
We merken dat het drukker wordt in onze teststraten en customer service center waarbij er alles aan is gelegen om een
aanmelding soepel en snel te laten verlopen. Hierbij aangevend dat we direct alle gegevens digitaal in ons
reserveringssysteem hebben staan om de foutmarge te reduceren naar nul.
De digitale gegevens (incl. mailverkeer) worden 24 uur nadat de testuitslag bekend is automatisch gewist. Wij bewaren
geen persoonsgegevens.
Veel zakelijke klanten maken gebruik van onze optie om vouchercodes (lees testen) van tevoren in te kopen zodat er door
de klant of medewerkers zelf een testafspraak gepland kan worden. hierbij garanderen vanaf onze kant dan ook dat deze
test voor u beschikbaar is.
Deze unieke vouchercodes worden vanaf heden pas uitgegeven wanneer de bijbehorende factuur is voldaan, dit om te
voorkomen dat wij veel werk hebben aan het innen van een factuur.
Voor het reserveren van een grote batch medewerkers kan er contact opgenomen worden met onze customer service
center. Wij bieden namelijk de mogelijkheid om de betreffende medewerkers direct een ticket toe te sturen via de mail
zodat dat deze medewerker zelf geen reservering hoeft te maken. Hierbij kunnen we ook de testuitslag actief aanbieden via
sms of email.
Bij eenmalige afname van grotere hoeveelheden testen gelden er staffelprijzen.
Een reservering van een testafspraak zonder vouchercode kan vanaf heden helaas niet meer achteraf worden gefactureerd.
Ook het innen van deze facturen vergt teveel inzet vanaf onze kant. Via onze website kan er normaal een testafname
worden gereserveerd waarbij er direct een betaling moet plaatsvinden.
Het afnemen van een test zonder testafspraak is nog steeds mogelijk. Hierbij zal in de teststraat gevraagd worden om ter
plekke digitaal alle gevraagd gegevens in te voeren, waarbij de test ter plekke moet worden afgerekend.
Daarnaast bieden bij diverse custom made oplossingen naar wens van de klant. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met
ons customer service center.

Resumé;
Via onze website www.sneltestuitslag.nl kunnen vanaf 8-2-2021 de volgende testen worden afgenomen. Testen zijn vrij van
BTW;
* Abott Panbio Covid-19 sneltest = € 75,00
* Abott Panbio Covid-19 sneltest, incl. reisdocument = € 99,00
* PCR polymerase chain reaction test, incl. reisdocument = € 149,99
Voor specifieke aanvragen voor het uitvoeren van testen op locatie of voor het uitvoeren van grotere batches kunt u
contact opnemen met onze customer service center;
info@sneltestuitslag.nl
085-4857777
Met vriendelijke groet,
Team Sneltestuitslag.nl

