
Beste lezer,  
De zomervakantie is bijna voorbij. We gaan weer naar school en aan het werk. En we ontmoeten weer andere 
mensen. Het blijft daarom belangrijk om ons aan de basisregels te houden. Niemand wil een ander 
besmetten met het coronavirus. Door vaak te testen helpen we dat voorkomen. 
  
2 gratis zelftesten bestellen 
Alle huishoudens kunnen vanaf 16 augustus 2 gratis zelftesten bestellen. Zo kun je thuis proberen hoe het 
werkt. Scholieren en studenten ontvangen ook zelftesten via hun school of opleiding. Wil je meer zelftesten? 
Deze zijn te koop bij de supermarkt, drogist en apotheek.  
Zonder dat je het zelf weet, kun je andere mensen besmetten met het coronavirus. We weten nu ook dat dit 
kan als je geen klachten hebt. En het kan ook als je volledig gevaccineerd bent. Testen blijft dus belangrijk.  

Hoe bestel ik 2 gratis zelftesten voor mijn huishouden?  

• Ga naar www.zelftestenbestellen.nl. Vul de unieke code in die op deze brief staat. Of scan de unieke 
QR-code die op deze brief staat. Dan kom je direct op de website. 

• Volg de stappen op de website. 
• De zelftesten krijg je binnen een week thuis in de brievenbus. 
• Kom je er niet uit? Vraag hulp in je omgeving of bel 0800-1351.  

Wanneer doe ik een zelftest?

Een zelftest doe je voor de zekerheid. Om te testen of je corona hebt. Bijvoorbeeld als je: 
• bij vrienden op bezoek gaat;  
• naar je werk gaat;  
• terugkomt van vakantie;  
• naar een plek gaat waar veel mensen zijn;  
• onverwacht op een plek bent geweest met veel andere mensen.  
Een zelftest doe je als je geen klachten hebt. De test doe je makkelijk zelf thuis. Heb je vragen over 
(zelf)testen? Kijk op www.rijksoverheid.nl/testenopcorona.  
Laat je bij een positieve zelftest altijd direct gratis testen bij de GGD. Maak online een afspraak via 
www.coronatest.nl. Of bel gratis naar 0800-1202. 
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Basisregels en vaccineren blijven belangrijk 
Door je te blijven houden aan de basisregels, krijgen we samen corona onder controle. We houden afstand. 
We wassen vaak onze handen. We zorgen binnen voor frisse lucht. En we testen regelmatig. Vaccineren blijft 
de belangrijkste weg uit deze coronacrisis. Heb je nog geen afspraak gemaakt voor een vaccinatie? En wil je 
dat wel? Bel dan naar 0800-7070. Heb je vragen over coronavaccinatie? Ga dan naar www.coronavaccinatie.nl 
voor meer informatie. 
 
Met vriendelijke groet, 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  

 
English 
This letter contains important information about ordering two coronavirus self-tests per household for free. 
If you are unable to read this letter, please go to www.zelftestenbestellen.nl to read it in English. 
  
Español 
Esta carta contiene información importante sobre el pedido de dos test de autodiagnóstico gratis por hogar. 
También puedes visitar www.zelftestenbestellen.nl para leer esta carta en español. 
 
Deutsch 
Dieser Brief enthält wichtige Informationen über die Bestellung von zwei kostenlosen Corona-Selbsttests 
pro Haushalt. Auf der Website www.zelftestenbestellen.nl finden Sie diesen Brief auch auf Deutsch. 
 
Polski 
Niniejsze pismo zawiera ważną informację dotyczącą zamówienia dwóch darmowych testów domowych na 
gospodarstwo domowe. Aby przeczytać niniejsze pismo w języku polskim, udaj się na stronę internetową 
www.zelftestenbestellen.nl. 
 
Français 
Cette lettre contient des informations importantes pour pouvoir commander 2 autotests COVID-19 gratuits 
par ménage. Vous pouvez également vous rendre sur www.zelftestenbestellen.nl pour lire cette lettre en 
français. 
 
Türk 
Bu mektup, hane başına iki adet ücretsiz Koronavirüs ev testi sipariş etme hakkında önemli bilgiler içerir.  
Bu mektubu Türkçe okumak için www.zelftestenbestellen.nl adresini de ziyaret edebilirsiniz. 
 
中文 
本信函涉及有关每个家庭免费索取两套新冠病毒自检试剂的重要信息。您也可以访问
www.zelftestenbestellen.nl 网站，阅读本信函的 中文版本。 
 

Wanneer geen zelftest, maar direct naar de GGD?

• Heb je coronaklachten zoals koorts, benauwdheid, verkoudheid en/of smaak- en reukverlies?  
• Was je in de buurt van iemand met corona? 
• Zit je in thuisquarantaine en wil je je op dag 5 laten testen? 
• Kom je terug van vakantie uit een (hoog) risicogebied?  
Gebruik dan geen zelftest. Maak direct online een afspraak voor een gratis test bij de GGD via 
www.coronatest.nl. Of bel gratis naar 0800-1202.  

العربیة
تحتوي ھذه الرسالة معلومات مھمة عن طلب اختبارین ذاتیین مجانیین لفیروس كورونا لكل أسرة.

یمكنك أیًضا مراجعة موقع www.zelftestenbestellen.nl لقراءة ھذه الرسالة باللغة العربّیة.


