yeah!
VIRTUAL

GUIDED
RAPID TESTING
HAS ARRIVED!

TOEGANGSBEWIJS.NU

SCAN ME TO SEE
HOW IT WORKS

Waar staat toegangsbewijs.nu voor?
Toegangsbewijs.nu is het bedrijf achter de app die virtual guided
rapid testing mogelijk maakt. We proberen door middel van onze
diensten een steentje bij te dragen aan het veilig toelaten van
werknemers, bezoekers en klanten.
Toegangsbewijs.nu zet zich in voor het toegang verlenen door
middel van virtual guided rapid testing. Hierdoor kunnen bedrijven
en scholen op een veilige, snelle en efficiente manier hun
werknemers, bezoekers en klanten toelaten.

Veilig

RIVM gevalideerd

Snel

Binnen 1 uur

Efficient

Volledig app-based

Voordelig
Minder dan €15 p.p.

Achtergrond
Na de uitbraak van de COVID-19 pandemie zijn we noodgedwongen alternatieve handel gaan
zoeken. Dat begon in april 2020 met onze eerste webshop coronastickers.nu. In oktober
2020 is daar in Ridderkerk onze eerste commerciële teststraat bij gekomen: snelgetest.nu
genaamd. Door de stijgende vraag in de randstad werken we inmiddels vanuit twee extra
vestigingen: Heinenoord en Sliedrecht, beide geopend in januari 2021. Snelgetest.nu biedt
sneltesten (met en zonder ondertekend certificaat van de toezichthoudend arts) en PCR-tests
aan.
De ontwikkelingen van het openen van de economie door de overheid gaat ons niet snel
genoeg. De toegangstesten van de overheid biedt te weinig perspectief voor ondernemingen
dus is besloten om het roer om te gooien door de organisatie. Onder de naam van
toegangsbewijs.nu leveren wij virtual-guided zelftests waarbij er op een veilige en efficiënte
manier toegang verleend kan worden aan werknemers, bezoekers en klanten.

CORONASTICKERS.NU

2020

Jaar van oprichting

15

SNELGETEST.NU

Medewerkers

3

Vestigingen

TOEGANGSBEWIJS.NU

75.000+

Testen afgenomen

Het product
Het product is een zelftest inclusief placemat met een unieke QR-code die toegang verleent
aan een mobiele web-app die de afnemer viritueel begeleidt bij het zelftesten en vervolgens
een digitaal toegezonden toegangsbewijs verschaft.
De klant kan eenvoudig de zelftest bij zichzelf afnemen waarna er door een medewerker van
toegangsbewijs.nu gecontroleerd wordt door middel van foto’s of de test daadwerkelijk
negatief is, en of deze goed is afgenomen. Na de verificatie wordt er een certificaat naar de
afnemer gemaild. Deze kan gebruikt worden als toegangsbewijs dat de afnemer negatief
getest is op COVID-19. We gebruiken de Acon Biotec Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid test.
Deze zelftest is goedgekeurd en gevalideerd door het RIVM.

werkblad placemat
Incl. unieke QR-code

de zelftest

Incl. alle toebehoren

Het proces
De afnemer plaatst de order op toegangsbewijs.nu en wij verzenden dit met PostNL
naar hen op, of u verzendt/levert vanuit uw eigen voorraad het zelftest pakket aan de
afnemer(s). Orders vóór 17:00 geplaatst op werkdagen zijn de volgende dag in huis.
De afnemer scant de QR-code die op de placemat staat weergegeven of voert de code
handmatig in. Zo is de unieke test gekoppeld aan de gebruiker.
Na het succesvol koppelen kan de afnemer de test afnemen, hiervoor krijgt hij 60 minuten.
Hierbij is het belangrijk dat er een aantal foto’s genomen worden tijdens de afname van de
test ter verificatie dat de test op de juiste manier wordt afgenomen door de juiste persoon.
De foto’s worden geüpload in de beveiligde online omgeving en worden door de
medewerker van toegangsbewijs.nu gecontroleerd.
Na goedkeuring van de testuitslag, gegevens en afbeeldingen van de test wordt het
certificaat naar de afnemer gestuurd en kan dit als toegangsbewijs gebruikt worden.
Van maandag tot en met vrijdag tussen 8:00 en 17:00 worden de testuitslagen binnen één uur geverifieerd en
krijgt de afnemer de uitslag/toegangsbewijs toegestuurd per e-mail. In het weekend hebben we afwijkende
verificatie tijden. Zie website hiervoor. Maatwerk in de doorlooptijd is in overleg mogelijk.

Capaciteit/mogelijkheden
Wij kunnen op dit moment honderden testen per uur beoordelen en voorzien van
uitslag/toegangsbewijs. We kunnen binnen zeer korte tijd opschalen indien nodig. We staan
ook van harte open voor maatwerk. Hierbij kan gedacht worden aan het totale logistieke
proces door toegangsbewijs.nu te laten verzorgen, en/of de verificatie van de testen,
middels onze dashboard, door u als klant. Hierdoor zou u dan in staat zijn om uw klanten
24/7 verificatie te kunnen bieden. Bij een afname van 2500 zelftesten kunnen we de
verpakking in uw huisstijl maken zodat dit er professioneel en vertrouwd uit ziet voor uw
werknemers/bezoekers/klanten. Bij 10.000 stuks kan dit ook voor verpakking + web-app.

Prijzen
De verkoopprijs van 1x zelftest incl. certificaat bedraagt op dit moment € 15,66 excl. BTW.
Aantal

1

2-4

5-24

25-49

50-99

100-271

272-509

510-1019

Prijs p/s

€ 15,66

€ 15,30

€ 14,99

€ 14,49

€ 14,15

€ 13,65

€ 10,95

€ 10,50

Levertijd

24 uur

24 uur

24 uur

24 uur

24 uur

24 uur

24 uur

24 uur

Opmerking

excl. €4,25
verzendkosten

excl. €8,50
verzendkosten

gratis
verzonden

gratis
verzonden

gratis
verzonden

gratis
verzonden

gratis
verzonden

gratis
verzonden

(excl. BTW)

Overige prijzen en maatwerk op offerte basis. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Vragen?
Wij staan u graag te woord. Onderstaand hoe u ons het beste kunt bereiken.

Scheepmakerstraat 4
2984 BE Ridderkerk
085 - 0437960
info@toegangsbewijs.nu
toegangsbewijs.nu
Toegangsbewijs.nu is onderdeel van Veilig Open B.V. geregistreerd onder KvK nummer 82538832.

your personal entrance. redefined.

