Informatiesheet:
Corona PCR test in de Waarderpolder
DE PCR TEST
Voor de PCR test wordt een keel-swab bij u afgenomen. Deze wordt naar het laboratorium
gebracht voor het onderzoek.
De tests worden uitgevoerd door Corona Testspot
(CTS). CTS werkt samen met een ISO gecertificeerd
en door het RIVM gevalideerd laboratorium voor
SARS-CoV-2 diagnostiek. Aan CTS is een
microbioloog/arts verbonden. De antigeentest wordt
uitgevoerd door medewerkers van CTS.
Kijk op www.coronatestspot.nl voor meer informatie

TESTEN IN DE WAARDERPOLDER
Locatie teststraat:
Parkeergarage (begane grond) IKEA
Laan van Decima 1
2031 CX Haarlem
Inrijden via de zij ingang van de
parkeergarage aan de Jan van Krimpenweg
(zie kaart)

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
Testafspraken tussen 10.00 uur en
12.00 uur.
Beschikbare tijden: kijk op de website www.coronatestspot.nl

Test uitslag
De geteste persoon ontvangt dezelfde dag (voor 00.00 uur) de uitslag van de test.
Een positieve uitslag wordt gemeld aan de GGD.

VOUCHERS VOOR BEDRIJVEN
Bedrijven kunnen vouchers voor de antigeen sneltesten inkopen. Deze voor uw bedrijf
unieke vouchercodes kunt u gebruiken om (op factuurbasis) coronatesten te boeken voor uw
medewerkers.
Bij aankoop van meerdere testen geldt een staffelkorting. Zie daarvoor de prijzen in de tabel
op de volgende pagina.

Aantal
testen
1
10
20
30
50
100

Prijs per
PCR test*
€139,95
€139,95
€139,95
€139,95
€139,95
€139,95

Korting in
%

Totaal

5%
7,5%
10%
12,5%
15%

€ 1.329,53
€ 2.589,08
€ 3.778,65
€ 6.122,81
€11.895,75

*De prijzen zijn vrijgesteld van btw.

Hoe werkt de aankoop van een bedrijf vouchercode?
Door middel van de onderstaande link kunt u uw vouchercodes aanvragen. Deze voor uw
bedrijf unieke vouchercodes kunt u gebruiken om (op factuurbasis) de corona testen te
boeken voor uw medewerkers. Daarnaast vragen zij meteen uw bedrijfsgegevens voor de
facturatie.
De vouchercode kan worden aangevraagd via: DEZE LINK
Let op: Als u zowel een bedrijfsvoucher voor de (antigeen) sneltest als voor de PCR test wilt,
dient u aparte vouchercodes aan te vragen. Deze testtypes worden apart gefactureerd.

Het maken van een testafspraak
(ook mogelijk voor particulieren zonder bedrijf vouchercode)
1. Na ontvangst van de vouchercodes gaat u (of: uw medewerker)
naar https://www.coronatestspot.nl/bedrijven/
2. U selecteer het type test die uw medewerker moet afleggen (in dit geval: de PCR test).
3. U selecteert de locatie van uw keuze (Haarlem).
4. U selecteert de datum en tijdslot.
5. U voert de gegevens in van de medewerker die getest moet worden.
6. U accordeert de voorwaarden en privacy beleid van Corona Testspot.
7. Op de betaalpagina, onder de sectie promotiecode, kunt u de voucher code gebruiken.
Daardoor hoeft u niet direct hoeft af te rekenen, maar ontvangt u/uw bedrijf een factuur.
De aangevraagde voucher code heeft u ontvangen van
waarderpolder@coronatestspot.nl
8. U drukt op 'bevestigen' en de afspraak staat succesvol bij Corona Testspot (CTS) in het
systeem.
In de bevestigingsmail die op de boeking volgt, treft u uw ticket waarmee u zich kunt
melden bij de locatie op het aangegeven tijdstip.
De testuitslag wordt gecommuniceerd naar het in de boeking opgegeven email-adres. In het
kader van de AVG wet hoort dit het emailadres van de te testen persoon/medewerker te zijn.
Er zal geen uitslag verstrekt worden aan de werkgever.

Vragen en/of opmerkingen
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, dan kunt u altijd mailen naar
waarderpolder@coronatestspot.nl of bellen naar het mobiele nummer +316 34 35 37 81.

CTS voldoet aan de Nederlandse AVG-richtlijnen.
Volg de richtlijnen van het RIVM en draag een mondkapje naar de testlocatie.
Stichting Parkmanagement Waarderpolder is geen partij in het testproces en/of de
terugkoppeling van resultaten naar opdrachtgever of overheid.
Heeft u vragen aan Parkmanagement Waarderpolder? Neem contact op via
info@waarderpolder.nl

