
Snelle SARS-CoV-2/ COVID-19 detectie op speeksel

Geef uw medewerkers snel uitsluitsel over een eventuele besmetting met COVID-19 door het uitvoeren van 
een betrouwbare SARS-CoV-2/ COVID-19 speekseltest van www.NL-LAB.nl.

Wie zijn wij
NL-LAB is de laboratoriumservice van Biotrack BV, het biotechnologiebedrijf uit Leeuwarden. We zijn 
gespecialiseerd in de snelle detectie van schadelijke virussen en bacteriën door middel van onze eigen 
BT-MED analyzer. Onze BT-MED analyzers worden door overheidsinstanties en medische instellingen 
gebruikt. 

Wat maakt onze detectie technologie zo bijzonder en betrouwbaar? 
De BT-MED maakt m.b.v. een DNA/RNA luminescentie technologie als het ware een 3D-foto van eventueel 
aanwezig Covid-19 RNA in het speekselmonster. Het virus wordt vervolgens door kunstmatige intelligentie 
herkend, ook in een relatief vroeg stadium van de virusontwikkeling. 

Hoe werkt onze 3 stappen methode

Onze 3 stappen methode heeft als extra voordeel dat er geen afspraak en reis gemaakt hoeft te worden 
naar een speciale afnamelocatie (teststraat). Ook wordt het gehele testproces door onze eigen medewer-
kers uitgevoerd en verwerkt en zijn wij, met uitzondering van eventuele bezorging, niet afhankelijk van 
derden. Dit komt de kwaliteitswaarborging ten goede. 
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De aanvrager vermeldt zijn/haar naam, telefoonnummer en de naam van 
de betreffende organisatie op het aanvraagformulier. Gaat akkoord met 
de vermelde bepalingen en voorwaarden en verstuurt de testkit in een 
envelop, of per koerier, naar de onderstaande inleverpunten 
(zie achterop de flyer).

Uw organisatie kan zich per email: info@nl-lab.nl of telefonisch via 
0515-200220 aanmelden voor de COVID-19 testservice. Na een korte 
toelichting stemmen we wederzijds met u af hoe u binnen een werkdag de 
bestelde collie(s) met testkits in bezit krijgt. Deze kits bestaan uit:

Lukt het om de testkit(s) voor 8 uur in de ochtend in te leveren bij de 
kassa van Shell Servicestation Tatelaar? Dan ontvangt de aanvrager dezelf-
de middag de uitslag telefonisch. Lukt het niet dan wordt het resultaat de 
volgende werkdag doorgebeld.

• Inschrijfformulier
• Een speeksel monsterafnameprotocol
• Een schroefdopflesje
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TESTSERVICE VOOR DE LIEMERS EN OMSTREKEN



NL-Lab handelt overeenkomstig de huidig geldende Europese wetgeving op het gebied van privacy. 
De volledige privacyverklaring kunt u vinden op de website www.nl-lab.nl.
De analyseresultaten, afgegeven door NL-Lab, zijn uitsluitend indicatief. Aan de analyseresultaten van 
NL-Lab kunnen geen (wettelijke) rechten worden verbonden.
Volg de regels en richtlijnen van de landelijke overheid.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen.

De aanvrager bevestigt dat hij/zij de afname van humaan onderzoeksmateriaal zelf heeft uitgevoerd en 
dat het heeft plaatsgevonden op vrijwillige basis. Alle verantwoordelijkheden voor acties op basis van de, 
door NL-Lab geleverde, resultaten zijn voor de aanvrager. 
NL-Lab communiceert analyseresultaten uitsluitend met de aanvrager. NL-Lab communiceert niet met 
andere partijen, waaronder de werkgever, zonder uitdrukkelijke toestemming.
De kosten van de sneltest zijn € 90 per test (inclusief BTW).
De kosten voor transport zijn inbegrepen.

Locatie Leeuwarden

Biotrack BV
Agora 4
8934 CJ Leeuwarden

Locatie De Liemers

Shell Servicestation TATELAAR BV
Tatelaarweg 21a 
6491 RB Didam 

Afleveradressen
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Aanvrager gaat akkoord met de volgende bepalingen en voorwaarden:
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