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Door dit formulier in te vullen vraagt u een rechtsgeldige verwantschapstest aan bij Verilabs. Voor 
een correcte en spoedige afhandeling van uw aanvraag is het van belang dat u beide pagina’s zo 
duidelijk en volledig mogelijk invult.  

Gelieve aan te kruisen of u een offerte of factuur wenst te ontvangen: 
☐ Offerte (vrijblijvend) ☐ Factuur

A. SOORT ONDERZOEK (kruis aan wat van toepassing is):

☐ vaderschap (er is geen sprake van verwante vermeende vaders, bijv. broers)

☐ moederschap (er is geen sprake van verwante vermeende moeders, bijv. zussen)

☐ Y-test (vermeld bij opmerkingen hoe de testpersonen mogelijk verwant zijn)

☐ X-test (vermeld bij opmerkingen hoe de testpersonen mogelijk verwant zijn)

☐ extra origineel rapport
☐ overig:

Eventuele opmerkingen en/of aanvullingen bij het (soort) onderzoek: 

B. OPDRACHTGEVER
Vul hier de gegevens in van degene die het onderzoek aanvraagt en gaat betalen. 

Naam: 
Straatnaam + huisnummer: 
Postcode + woonplaats: 
Telefoonnummer: 
E-mail:
Kenmerk opdrachtgever: indien van toepassing 

C. CONTACTPERSOON (alleen invullen indien anders dan B):
Vul hier de gegevens in van degene met wie Verilabs zal communiceren betreffende het onderzoek. Vul dit alleen in indien dit 
anders is dan de opdrachtgever vermeld bij B.

Naam: 
Straatnaam + huisnummer: 
Postcode + woonplaats: 
Telefoonnummer: 
E-mail:

D. RAPPORTADRES (alleen invullen indien anders dan B):
Vul hier de adresgegevens in waar Verilabs het rapport naartoe moet sturen wanneer dit gereed is. Per onderzoek wordt er 
standaard één origineel Nederlandstalig rapport verstuurd. Een Engelstalig of extra rapport kan worden aangevraagd bij 
onderdeel A. Vul dit onderdeel alleen in indien het rapportadres anders is dan het adres van de opdrachtgever vermeld bij B. 
Let op: wij versturen geen rapporten naar overheidsinstanties. 

Naam: 
Straatnaam + huisnummer: 
Postcode + woonplaats: 

E. CONTACTPERSOON BUITENLAND (indien van toepassing):
Dit hoeft alleen te worden ingevuld wanneer er sprake is van een onderzoek waarbij één of meerdere testpersonen zich in het 
buitenland bevinden. Vul hier de contactgegevens in van de contactpersoon in het buitenland. Let op: deze gegevens worden 
doorgegeven aan de ambassade/consulaat-generaal waar de DNA-afname moet plaatsvinden.  

Naam: 
Telefoonnummer: 
E-mail
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F. TESTPERSONEN IN NEDERLAND
Vul hier de gegevens in van de testpersonen waarvan het DNA-materiaal zal worden afgenomen door Verilabs. Gebruik de 
gegevens zoals deze vermeld staan op het identiteitsdocument van de testpersoon. 

Testpersoon 1 Rol in het onderzoek:   ☐ Vader     ☐ Moeder     ☐ Kind     ☐ Anders, nl.
Voornaam & Achternaam Geboortedatum Geboorteplaats Geslacht 

☐Man
☐Vrouw

Testpersoon 2 Rol in het onderzoek:   ☐ Vader     ☐ Moeder     ☐ Kind     ☐ Anders, nl.
Voornaam & Achternaam Geboortedatum Geboorteplaats Geslacht 

☐Man
☐Vrouw

Testpersoon 3 Rol in het onderzoek:   ☐ Vader     ☐ Moeder     ☐ Kind     ☐ Anders, nl.
Voornaam & Achternaam Geboortedatum Geboorteplaats Geslacht 

☐Man
☐Vrouw

Testpersoon 4 Rol in het onderzoek:   ☐ Vader     ☐ Moeder     ☐ Kind     ☐ Anders, nl.
Voornaam & Achternaam Geboortedatum Geboorteplaats Geslacht 

☐Man
☐Vrouw

Testpersoon 5 Rol in het onderzoek:   ☐ Vader     ☐ Moeder     ☐ Kind     ☐ Anders, nl.
Voornaam & Achternaam Geboortedatum Geboorteplaats Geslacht 

☐Man
☐Vrouw

G. TESTPERSONEN IN HET BUITENLAND (indien van toepassing):
Dit hoeft alleen te worden ingevuld wanneer er sprake is van een onderzoek waarbij één of meerdere testpersonen zich in het 
buitenland bevinden. Vul hier de gegevens in van de testpersonen waarvan het DNA-materiaal moet worden afgenomen in het 
buitenland. Gebruik de gegevens zoals deze vermeld staan op het identiteitsdocument van de testpersoon of, indien een 
testpersoon geen identiteitsdocument heeft, een vluchtelingendocument van het UNHCR. 

 De DNA-afname van onderstaande persoon/personen moet worden
uitgevoerd bij de Nederlandse Ambassade/Consulaat-generaal te:

Testpersoon 1 Rol in het onderzoek:   ☐ Vader ☐ Moeder     ☐ Kind     ☐ Anders, nl.
Voornaam & Achternaam Geboortedatum Geboorteplaats Geslacht 

☐Man
☐Vrouw

Testpersoon 2 Rol in het onderzoek:   ☐ Vader     ☐ Moeder     ☐ Kind     ☐ Anders, nl.
Voornaam & Achternaam Geboortedatum Geboorteplaats Geslacht 

☐Man
☐Vrouw

Testpersoon 3 Rol in het onderzoek:   ☐ Vader     ☐ Moeder     ☐ Kind     ☐ Anders, nl.
Voornaam & Achternaam Geboortedatum Geboorteplaats Geslacht 

☐Man
☐Vrouw

Testpersoon 4 Rol in het onderzoek:   ☐ Vader     ☐ Moeder     ☐ Kind     ☐ Anders, nl.
Voornaam & Achternaam Geboortedatum Geboorteplaats Geslacht 

☐Man
☐Vrouw

Testpersoon 5 Rol in het onderzoek:   ☐ Vader     ☐ Moeder     ☐ Kind     ☐ Anders, nl.
Voornaam & Achternaam Geboortedatum Geboorteplaats Geslacht 

☐Man
☐Vrouw

Gelieve dit ingevulde formulier te verzenden naar info@verilabs.nl. 

Naar aanleiding van uw aanvraag ontvangt u een offerte of een factuur. Na ontvangst van de 
(aan)betaling zullen wij starten met het proces van het DNA-onderzoek. De volledige offerte of 
factuur dient te zijn voldaan voordat de DNA-samples worden geanalyseerd op het laboratorium en 
de uitslag wordt gerapporteerd. 
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