
Gratis transport diagnostische monsters 

nox Night Time Express nNTE 

U kunt met nNTE kosteloos materiaal verzenden naar:

•

Het Universitair Veterinair Diagnostisch Laboratorium (UVDL)•

Het Veterinair Pathologisch Diagnostisch Centrum (VPDC)

• Het Veterinair Microbiologisch Diagnostisch Centrum (VMDC)

HOE WERK  T HE  T V  ER  ZENDEN?

•  U verpakt uw monsters in materiaal dat voldoet aan de wettelijke regelgeving
(UN 3373 logo én Verpakking conform Packing Instruction 650 (ADR))

•  Per laboratorium stopt u de monsters in een sealbag en alle sealbags bij elkaar in één buitenenvelop. U plakt één geel etiket 
op de buitenenvelop waarop u omcirkelt waar het pakket naar toe moet. In geval van meerdere laboratoria alle bestemmingen
omcirkelen.

•  U meldt uw verzending voor 20:00 uur aan bij  nNTE  via tel. 0900-2020012 of fax 030-6064967.

•  De monsters worden dezelfde avond/nacht bij uw praktijk opgehaald

•
 Het materiaal is ’s ochtends om 07:00 uur op het laboratorium aanwezig. 
Let op! alleen op werkdagen stuurt het UVDL materialen die voor het VMDC en VPDC bestemd zijn diezelfde 
ochtend door.

•  Rond 1300 uur wordt 80-90% van de aangevraagde testen gerapporteerd. De 2e rapportage vindt plaats om 17:00 uur.

HOE KUNT U DEELNEMEN?

Indien u gebruik wilt maken van gratis verzending, kunt u het begeleidende formulier invullen en opsturen. Het UVDL 
behandelt uw aanvraag en verzorgt de aanmelding bij nNTE. nNTE rijdt tijdens de (nachtelijke) routes bij uw praktijk langs 
om de ophaalmogelijkheden bij uw praktijk te bekijken. Wanneer de aanmelding rond is, ontvangt u automatisch de gele 
barcode-etiketten waarmee u via nNTE uw materiaal kunt verzenden naar UVDL, VMDC en VPDC. Zijn uw barcode-
etiketten op? Bijbestellen gaat eenvoudig:
e-mail: stickers@nox-nighttimeexpress.nl 
telefonisch: 030-6083830

U hoeft slechts uw DAP-code te vermelden en aan te geven dat u stickers wilt voor de laboratoria van de faculteit 
Diergeneeskunde.

A ANSPR AKELIJKHEID

•
De verzender is verantwoordelijk voor het correct verpakken van de monsters in materiaal dat voldoet aan de wettelijke 
regelgeving (UN 3373 logo én Verpakking conform Packing Instruction 650 (ADR))

•
 Indien nNTE schade lijdt als gevolg van een aan de verzender toe te rekenen tekortkoming, kan nNTE deze hiervoor
direct aansprakelijk stellen.

•  De faculteit is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

GELDEND RECHT

Op deze afspraken is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze 
overeenkomst zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem.

Faculteit Diergeneeskunde
Diagnostische Centra



Aanvraag nNTE gratis transport

nNTE De Liesbosch 90
3439 LC Nieuwegein

Locatiebeheer Mail lokatiebeheer@nox-nighttimeexpress.nl

Informatie over zendingen Tel Tel 030-6083830 

Opdrachtgever 
13319 faculteit Diergeneeskunde

JPHM Vossen 
Mail: j.vossen@uu.nl

Datum

Naam Dierenartspraktijk

Straat + huisnummer

Postcode + plaats

DAP-Code Faculteit Diergeneeskunde

Telefoonnummer

E-mail 

Naam ondergetekende

Soort melding O Nieuw adres 
O Adreswijziging
O Locatiewijziging
O Afmelding DAP

Wij hebben een muurkast* Ja/Nee  (doorhalen, niet van toepassing)

Sleutel muurkast** Ja/Nee  (doorhalen, niet van toepassing)

Alarm Muurkast Ja/Nee  (doorhalen, niet van toepassing)

Code alarm***

*  Als u een muurkastje wilt gebruiken, kunt u bij de bouwmarkt een stalen kastje of brievenbus aanschaffen dat past bij uw praktijksituatie.

Advies: bekleed het kastje aan de binnenzijde met piepschuim om de temperatuur van daarin geplaatste monsters, medicijnen etc. zo goed 
mogelijk te bewaren. NB: een kastje is niet verplicht voor gebruik van nNTE. Indien u een andere locatie in de buurt van uw praktijk heeft,

kan dit evengoed functioneren als afhaalplaats (graag duidelijk aangeven op uw schets van uw locatie).

**   Stuur een kopie-sleutel van het kastje mee met dit formulier. Plak de sleutel vast op een stuk karton,  zodat deze tijdens verzending niet uit 

de envelop kan vallen.  Heeft u geen sleutel maar een cijfercode of helemaal niets, geef dat dan aan in het contract of op de 
plattegrondschets die u gemaakt heeft.

Locatieschets muurkast

Stuur uw aanvraag naar:

Ing. JPHM Vossen
j.vossen@uu.nl
Universitair Veterinair 
Diagnostisch Laboratorium, 
Yalelaan 104, 3584 CM Utrecht 

Faculteit Diergeneeskunde 
Diagnostische Centra




