
    

Neem contact met ons op via e-mail of Livechat 
Klantenservice 24 uur per dag, van maandag tot vrijdag. 
E-mail: info@allergytest.co         Website: www.testdallergie.be 

 
Testinzendingsformulier                     
  
Vul de volgende gegevens in en voeg dit formulier bij uw monster (s): 
 
Persoonlijke gegevens 
 
Voer de gegevens in van de persoon (personen) die worden getest: 
 
 
Titel: ___ Voornaam: _________________ Achternaam: _________________ Geboortedatum:    /    / 
 
Postcode: _______________ 
 
Titel: ___ Voornaam: _________________ Achternaam: _________________ Geboortedatum:    /    / 
 
Postcode: _______________ 
 
Titel: ___ Voornaam: _________________ Achternaam: _________________ Geboortedatum:    /    / 
 
Postcode: _______________ 
 
Titel: ___ Voornaam: _________________ Achternaam: _________________ Geboortedatum:    /    / 
 
Postcode: _______________ 
 
Geef een e-mailadres op om testresultaten te ontvangen: 
 
Primaire email adres: ______________________________________________  
 
Omcirkel de taal waarin u uw resultaten wilt hebben:   ENGLISH     DUTCH     FRENCH     GERMAN 
 
 
Over uw bestelling 
 
Naam van de koper: ________________________ Groupon-inwisselcode: ________________ 
 
Allergy Test Bestellingsnummer: __________________ Besteldatum:  _______________________
   
 

Retourneer dit ingevulde formulier met uw duidelijk gelabelde haarmonsters naar: 
 

Test Your Intolerance, ID 57792, Outer Weberstr. 57, 02763 Zittauda 
 
 

Lees aandachtig: 
 
Elke voltooide kit die eenmaal op bovenstaand adres is ontvangen, wordt vervolgens naar de Britse testfaciliteit 
getransporteerd. Houd rekening met 14-21 dagen voordat dit wordt ontvangen. U ontvangt een e-mail naar het 
bovenstaande e-mailadres wanneer uw monster in het VK is ontvangen. 
Tests vereisen slechts enkele haren (3/4 strengen) als het haar langer is dan een centimeter. 
• We testen elke vorm van haar van uw lichaam. 
• Idealiter zouden monsters de haarwortel moeten bevatten, maar we begrijpen dat dit niet altijd mogelijk is. 
• Let er bij het knippen van het haar op dat u zo dicht mogelijk bij de wortel knipt. 
Haarverf of behandelingen hebben geen invloed op het testen. 
• Nadat het haarmonster is verzameld, plaatst u de strengen in een kleine afsluitbare zak en zorgt u ervoor dat 
het haar droog en veilig blijft tijdens het transport. Stuur geen haarmonsters in metaalfolie of andere metalen 
verpakkingen. 
• Zorg ervoor dat u alle gegevens correct hebt ingevuld. 

 


