
Overzicht corona testmogelijkheden Midden-Brabant  

 

 

Organisatie Locatie Openingstijden Streven 

uitslag 

Kosten 

Parkmanagement 

met het 

Huisartsenlab   

Waalwijk -  

Truckparking aan 

de Midden-

Brabantweg 1 

maandag t/m zondag: 11.00- 13.00 uur.  

Zie ook 

https://www.solarisparkmanagement.nl/het-

hoog/vraag-antwoord-covid-teststraat-

waalwijk/  

De volgende 

dag per 

email/ SMS 

PCR-test € 100,- . 

Indien een NON-

COVID verklaring 

aangevinkt wordt 

komt er € 25,- bij. 

Parkmanagement Gilze - vd Valk 

Klein Zwitserland 

8  

maandag t/m zondag: 09.00 - 13.00 uur Zie boven Zie boven 

T&S Flexwerk BV 

en all4people BV 

Waalwijk -   

Voormalig pand 

van ’t Snoekske – 

Valkenvoortweg 

20   

Iedere dag geopend. Zie ook: 

covidsneltestnederland.nl (voor alle locaties).  

Binnen 1 uur 

schriftelijk de 

uitslag 

Werken met de 

door de overheid 

CE 

gecertificeerde 

Covid-19 Ag 

Rapid Test 

(antigenentest) 

van Abbott  

€ 45,-  

Coronatest 

Collectief Brabant 

Gilze - Hercules 

22 

Op werkdagen kun je terecht (tussen 8:00 – 

20:00 uur) Zie ook:  

www.coronatestcollectiefbrabant.nl  

 

Uitslag 

binnen 20 

minuten  

BIG-

geregistreerde 

verpleegkundigen, 

onder toezicht van 

een arts. 

Keuze uit 

keelswab 

(momentopname) 

en uit een 

combinatie van 

keelswab en 

vingerprik. 

De combinatie 

geeft zowel een 

momentopname 

als het verloop 

van een 

besmetting aan. 

Keelswab vanaf € 

53,95 excl BTW, 

combinatie vanaf 

€ 89,95 excl BTW 

Nutrilab  Giessen - 

Expeditiestraat 9    

Geopend van maandag t/m vrijdag van 8:00 

tot 18:00 

Binnen 24 uur PCR-test  

€ 119,-  

https://www.solarisparkmanagement.nl/het-hoog/vraag-antwoord-covid-teststraat-waalwijk/
https://www.solarisparkmanagement.nl/het-hoog/vraag-antwoord-covid-teststraat-waalwijk/
https://www.solarisparkmanagement.nl/het-hoog/vraag-antwoord-covid-teststraat-waalwijk/
http://www.coronatestcollectiefbrabant.nl/


Zie ook:  

https://nutrilab.nl/nl/coronatesten-nutrilab  

Ibis Tilburg ism 

LENGG en 

Nutrilab  

Tilburg - Dr. Hub 

van Doorneweg 

105  

Van 08:00 tot 18:00 uur geopend Binnen 15 

minuten 

ontvang je de 

voorlopige 

uitslag. Als 

deze positief 

is, weet je dat 

je het 

coronavirus 

hebt. Als 

deze negatief 

is, ontvang je 

gegarandeerd 

binnen 24 uur 

de officiële 

uitslag van de 

PCR-test 

door 

geregistreerd 

laboratorium 

Nutrilab 

De prijs voor de 

combinatie van 

PCR-test en 

sneltest is  €120, - 

excl. BTW. Deze 

kun je ter plaatse 

per PIN betalen. 

Vaccinatie op reis Tilburg -  

Ketelhavenplein 

243 

Zie ook: 

https://www.vaccinatiesopreis.nl/coronavirus/ 

Streven is 

binnen 48 tot 

72 uur 

Corona PCR test 

incl. consult 

inclusief non-

covid verklaring. 

€ 139,-- 

GGD HvB Tilburg – 

Ringbaan West 

227  

Zie ook: 

https://www.ggdhvb.nl/corona/coronatest  

Telefonisch 

binnen 48 tot 

72 uur  

GGD Hart voor 

Brabant geeft 

geen Non-COVID-

verklaringen af. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corona 

Sneltestcentrum 

Brabant  

Tilburg -  

Zevenheuvelenweg 

8-10 

7 dagen per week. Zie ook: 

https://coronasneltestcentrum.nl/  

Binnen 15-

20 minuten  

We gebruiken de 

Abbott Covid-19 

Antigeen test, die 

door het RIVM is 

goedgekeurd 

€ 99,- 

https://nutrilab.nl/nl/coronatesten-nutrilab
https://www.ggdhvb.nl/corona/coronatest
https://coronasneltestcentrum.nl/


Mobiele Covid 

Testservice  

Mobiele locatie  www.covidtestservice.nl  Binnen 15 

minuten 

De mobiele test 

unit komt naar uw 

locatie toe en 

neemt 

gecertificeerde 

Abbott sneltesten 

af. Prijs vanaf € 

89,- (bij meer dan 

75 testen).  

Corona 

Snelteststraat 

Noord-Brabant  

Tilburg (Ringbaan-

Noord 183),  

Baarle-Nassau (De 

Loswal)  

Binnenkort volgen 

locaties in Waalwijk 

(Hugo de 

Grootstraat 4) en 

Sprang-Capelle 

(Nieuwevaart 31) 

https://www.bd.nl/tilburg-e-o/eerst-ijsjes-nu-

corona-sneltests-in-drive-through-aan-de-

ringbaan-in-tilburg~a3e4afc9/ 

Binnen 15 

minuten  

Samenwerking 

met Benelux 

Medical, CE 

goedgekeurde 

COVID-19 

sneltests. Een test 

kost € 99,95  

 

 

De gegevens zijn gebaseerd op informatie die de test organisaties op hun websites gepubliceerd hebben. 

Zie voor meer informatie ook: 

 Factsheet XL teststraten en snelteststraten  

 PCR testlocaties  

 Q&A VNO-NCW over het nieuwe testbeleid   

 

 

 

 

http://www.covidtestservice.nl/
file:///C:/Users/rijken/Downloads/Factsheet+XL-testraten+en+snelteststraten%20(1).pdf
https://pcrtest.nl/testlocaties
https://www.vno-ncw.nl/coronatestbeleid-voor-werkgevers/vragen-en-antwoorden

