Er is nog geen geldig internationaal vaccinatiebewijs, coronacertificaat of
coronapaspoort. De enige mogelijkheid om te reizen op dit moment is een
negatieve PCR-test hebben. Deze PCR-test wordt niet terugbetaald.
Let op! Laat de test niet afnemen door je huisarts, Dan kan het zijn dat je geen meertalig attest krijgt,
waardoor je negatieve test bij vertrek of aankomst in het land van bestemming niet wordt aanvaard.
Vraag de huisarts ook niet om een code, want voor de traveltest is er geen code nodig want toch niet
terugbetaald.
Bel in het weekend niet naar de wachtpost, want daar kan men de resultaten niet opzoeken.

Waar kan ik in Antwerpen een test laten afnemen voor ik op reis ga?

Testdorp, steeds te voet, géén drive-in
1) Wilrijkse plein, , ingang Vogelzanglaan , voor Antwerpen en de districten
2) St Jozef Mortsel (ZORA) voor Edegem, Kontich, Mortsel, Hove, Boechout, Lint, Borsbeek
Opgelet: Aartselaar of Hemiksem kunnen niet in een testdorp terecht en moeten één van de andere
mogelijkheden nemen!
•
•
•
•

Alleen met een RRN- of BIS-nummer
Kostprijs: 46,81 euro
Resultaat: binnen de 48 uur, een Engelstalig attest via e-mail
Reserveren: www.testcovid.be , open 7op 7, maar check de website!

Testpost Brussels Airport:
•
•

•

•
•
•
•
•

RRN- of BIS-nummer niet noodzakelijk
Kostprijs:
o standaardtest: 67 euro
o sneltest: 135 euro
Resultaat:
o standaardtest: binnen de 24 uur
o sneltest: hangt af van het moment van afname
Attest: je ontvangt een attest in het Nederlands, Frans, Engels of Duits
Adres: Vertrekhal Brussels Airport
Reserveren: online
Website Brussels Airport
Testpost op Brussels Airport is 7/7 geopend, ook op zon- en feestdagen en dat doorlopend van
3.30 uur tot middernacht.

Algemeen Medisch Labo (AML)
•
•
•
•
•
•

RRN- of BIS-nummer niet noodzakelijk
Kostprijs: 50 euro
Attest: in verschillende talen beschikbaar
Adres: Emiel Vloorstraat 9, 2020 Antwerpen
Reserveren: bel 2 of 3 dagen op voorhand naar 0471 66 74 77, niet op zondag
Website AML

Centrum voor Medische Analyse (CMA)
•
•
•
•
•
•

RRN of BIS-nummer niet noodzakelijk
Kostprijs: 50 euro
Attest: in verschillende talen beschikbaar
Adres: Frankrijklei 67-69, 2000 Antwerpen
Reserveren: bel 03 231 36 89 of maak ter plaatse een afspraak, niet op zondag
Website CMA

Thuisverpleging Elyana
Ook voor burgers zonder RRN- of BIS-nummer
•
•
•
•
•

Kostprijs: 50 euro (voor een reis binnen Europa)
Resultaat: binnen de 24 uur, een Engelstalig attest van CMA
Adres: Boomsesteenweg 317 bus 1, 2020 Antwerpen
Reserveren: bel 03 500 01 31, 24/24 en 7/7
Website Elyana

PCR-test Belgium
ook voor burgers zonder RRN of Bisnummer
Kostprijs: 139 euro voor een spoedtest (geen andere test beschikbaar)
•
•
•
•

Resultaat: binnen 30 minuten, een attest in het Engels en andere talen
Adres: Noorderlaan 98, 2030 Antwerpen
Reserveren: online
7/7 van 8 tot 16 uur
Website PCR-test Belgium

