
DNA-analyse voor de bepaling van het biologisch vaderschap
(Volg deze handleiding om de stalen te nemen en die samen met het ingevulde analyseaanvraag-formulier naar het laboratorium te sturen)

Handleiding

1.  Neem een proper wattenstaafje (oorwatje) en wrijf het stevig tegen de binnenkant van de wang en onder de tong van de 
vermoedelijke vader. Draai het wattenstaafje terwijl je dit doet, zodat over elke kant van het wattengedeelte wordt gewreven.

2.  Breng dit wattenstaafje in een papieren enveloppe waar u “Vermoedelijke vader” op noteert samen met de datum van de staalname 
en eventueel identiteitsgegevens (naam, geboorteplaats en –datum).

3.  Neem een proper wattenstaafje (oorwatje) en wrijf het stevig tegen de binnenkant van de wang en onder de tong van het kind. Draai 
het wattenstaafje terwijl je dit doet, zodat over elke kant van het wattengedeelte wordt gewreven.

4.  Breng dit wattenstaafje in een papieren enveloppe waar u “kind” op noteert samen met de datum van de staalname en eventueel 
identiteitsgegevens (naam, geboorteplaats en –datum).

5.  Herhaal deze procedure eventueel voor bijkomende vermoedelijke vaders, bijkomende kinderen, of moeder (deelname van de 
moeder kost niets extra).

6.  Kies een code van 8 alfabetische karakters (a-z) die u zal gebruiken om de status van uw analyseaanvraag op onze website te 
raadplegen, en na voltooiing het rapport te downloaden. Noteer die hier om zelf bij te houden, maar vergeet ze niet op het 
aanvraagformulier te vermelden.

7.  Voeg de stalen bij het ingevulde en ondertekende analyseaanvraag-formulier en verstuur het pakket naar

Life-ID BVBA
Verwantschapsanalyse
Technologiepark 3
B9052 Zwijnaarde

8. Surf naar http://www.Life-ID.be/ en klik door naar ‘Mijn analysebladzijde’ om de status van uw analyseopdracht te volgen, van 
ontvangst van de stalen tot het resultaat. Maak hiervoor gebruik van uw paswoord. Gebruik kleine letters om het analyserapport te 
openen.

Betaling

Hoeveel betalen?

De totale kostprijs voor een gewone vaderschapstest bedraagt 299,00 euro. Kijk op de website voor de prijzen van andere analyses, of neem 
telefonisch contact op.
Tel bij dat bedrag de kostprijs voor de analyse van extra stalen (100,00 euro per bijkomend staal), indien u meer dan één vader, of meer dan één 
kind wenst te testen. De eventuele analyse van een staal van de biologische moeder kost niets extra.
Indien u de resultaten heel snel wilt, vraagt u de spoeddienst aan en betaalt u de spoedtoeslag. De spoedtoeslag bedraagt 200,00 euro. Indien u 
stalen wenst te laten analyseren die geen speekselwissers zijn (b.v. tandenborstel, bloedvlek, sigaret,...) dan betaalt u de toeslag voor sporen 
analyse van 200,00 euro. 

Hoe betalen?

Betaal voor uw analyse door middel van een overschrijving op het rekeningnummer 

737-1213766-48
Op naam van 

Life-ID BVBA
Verwantschapsanalyse

Technologiepark 3
B9052 Zwijnaarde

Voor internationale betalingen (niet vanuit België maar wel in de EU) gebruikt u het international bankrekeningnummer (IBAN)

BE11 7371 2137 6648

En de BIC (=SWIFT) code 
KREDBEBB

U kan het te betalen bedrag ook cash insluiten bij de analyseaanvraag. Verstuur cash geld steeds aangetekend.

Wanneer betalen?

Wij moeten de betaling, of een bewijs van de betaling (bvb een rekeninguittreksel) ontvangen hebben, en in het bezit zijn van de stalen en het 
ingevulde en ondertekende analyseaanvraagformulier voordat de analyse kan worden uitgevoerd.
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Aanvraagformulier: DNA-analyse voor de bepaling van het biologisch vaderschap
(Stuur dit ingevulde en ondertekende aanvraagformulier per post naar Life-ID, Technologiepark 3, B9052 Zwijnaarde, België)

Gebruiksvoorwaarden

De klant bevestigt door het aanvragen van deze analyse, akkoord te gaan met deze voorwaarden. De Belgische klant begrijpt dat DNA-
profielen kunnen worden beschouwd als persoonsgegevens en bevestigt hierbij kennis genomen te hebben van de wetgeving op de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en verbindt zich ertoe de geleverde 
informatie niet te zullen gebruiken voor de verwerking van persoonsgegevens tenzij wordt voldaan aan de wettelijke voorwaarden zoals 
beschreven in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de privacy van het Belgisch Burgerlijk Wetboek. De Niet-Belgische klant 
bevestigt te begrijpen dat het zijn/haar eigen verantwoordelijkheid is, na te gaan of, en in hoeverre deze test of het gebruik van de 
resultaten daarvan legaal is in het land waarin hij/zij verblijft. De klant bevestigt dat alle informatie die hij/zij verstrekt aan Life-ID bij 
deze analyseaanvraag waar en echt is en dat de stalen genomen zijn met de geïnformeerde toestemming van alle betrokkenen, of in het 
geval een minderjarig kind betrokken is, de geïnformeerde toestemming van zijn/haar wettelijke ouders en/of voogden, die handelen in 
het belang van het kind, en neemt mocht dit niet zo zijn, alle aansprakelijkheid daarvoor, en voor mogelijke gevolgen daarvan op zich. De 
klant geeft de opdracht aan Life-ID om verwantschap of gelijkheid van identiteit na te gaan tussen de personen van wie DNA aanwezig is 
in de door de klant geleverde stalen en/of de personen wiens DNA-profiel door de klant worden aangeleverd. De klant bevestigt hierbij te 
begrijpen dat er geen gegarandeerde termijn is bepaald waarbinnen de resultaten zullen worden verstrekt. De klant weet dat indien de 
geleverde stalen van onvoldoende kwaliteit zijn om geanalyseerd te worden, geen resultaat kan worden bekomen en dat Life-ID in dit 
geval de klant indien mogelijk opnieuw zal contacteren voor het nemen van een bijkomend staal. De klant bevestigt tevens te begrijpen 
dat het resultaat van deze test niet noodzakelijk zal aanvaard worden als bewijsmateriaal door een rechtbank. De klant bevestigt 
niettegenstaande te weten dat het resultaat van deze test mogelijk wel kan aanvaard worden als bewijsmateriaal door een rechtbank. De 
klant gaat akkoord met de hier opgegeven prijs en betalingsmodaliteiten. De klant vrijwaart Life-ID en haar vertegenwoordigers van alle 
verantwoordelijkheid voor mogelijke effecten, fysiek of psychisch, die de collectie van staal en/of de resultaten van deze test kunnen 
hebben op eender wie en neemt door het geven van de analyseopdracht de aansprakelijkheid voor alle mogelijke gevolgen van deze 
analyse op zich.

Prijs en factuurvoorwaarden

De analyse kost: 299,00 euro (analyse van stalen van één kind en één te testen vader, met of zonder analyse van een staal van de moeder) 
+ 100,00 euro per extra staal + de spoed toeslag als u die aanvraagt door ze hieronder aan te vinken
Voor sporen analyse (niet wangslijm) wordt een bijkomende kost van € 200 per staal gerekend

De persoon die de analyse aanvraagt zal instaan voor de betaling van de kostprijs van de analyse, hierboven vermeld. De aanvrager gaat 
akkoord met de betalingsvoorwaarden die volgen.
Het openstaand saldo op de factuur is te betalen 15 dagen na factuurdatum. Bij gebreke aan betaling binnen deze termijn is een 
verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar op het openstaand saldo, plus een conventionele schadevergoeding van 10% op het 
openstaand bedrag met een minimum van 50 € voor invorderingen in België en 100 € voor invorderingen buiten België. 
Rapportering van de analyseresultaten: 
Kies voor onderstaande opties door de vakjes aan te kruisen die van toepassing zijn.

 Ik wens gebruik te maken van de spoed service (+200,00 euro spoedtoeslag)
 Ik wens bij voltooiing van de analyse gebeld te worden op het nummer:  _______________________ 
 Ik wens bij voltooiing van de analyse verwittigd te worden per SMS op het nummer:  _______________________ 
 Ik wens bij voltooiing van de analyse verwittigd te worden per e-mail op het adres:  ____________@___________ 
 Ik wens het analyserapport te ontvangen per post op onderstaand adres.

 Naam:  Straat en nummer:
 Postcode:  Woonplaats en land:

 Ik wens briefwisseling te ontvangen in discrete, ongemerkte omslagen.
 Ik wens de analyse online te volgen op de webbladzijde die toegankelijk is via mijn webcode.

Kies een code van 8 alfabetische karakters (a-z) die u zal gebruiken om de status van uw analyseaanvraag op onze website te 
raadplegen, en om nadien het analyserapport rapport te raadplegen. Noteer die hier, maar hou ze ook zelf bij.

Ondertekening: 

Datum: Handtekening
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