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Leieavtale for RADONSCOUT / DOSEMAN / RADIM 5 (utstyr for 

kontinuerlig radonmåling) 
 

§1 LEIEPERIODE: 
Leieperioden løper fra leiers mottagelse og varer så lenge som angitt i denne avtalen. Transporttid inngår ikke i 
leieperiode. Forlengelse av leietid utover avtalt tid vil være mulig når godkjennelse på dette er gitt fra 
RADONLAB.  
 

§2 OPPGJØRSBETINGELSER: 
Leie for leieperioden og transport av utstyret til leier betales etterskuddsvis. Leier vil få tilsendt giro som skal 
betales innen 1 uke.    
 

§3 BRUK AV UTSTYRET: 
Utstyret sendes til Leier ferdigprogramert, påslått, med fulladet batteri og klart til bruk. Batteriet i utstyret holder 
i ca. 1,5 uke. Dersom Leier ønsker å bruke utstyret lenger en 1 uke må dette varsles på forhånd slik at 
ladetilbehør kan sendes til Leier sammen med utstyret. Dersom grafisk fremstilling av måleresultater ønskes skal 
Leier notere i registreringskjema tidsperiode for hver separat måling, og returnere skjemaet sammen med utstyret 
når leieperioden er over. Diagram som viser radonvariasjon vil bli sendt til leier innen 1 uke. Leier skal utvise 
vanlig forsiktighet ved bruk av utstyret og følge de anvisninger for bruk som følger med. Leier skal sørge for at 
alle instrukser vedrørende bruken av utstyret etterkommes. Demontering, reparasjoner eller åpning av utstyr må 
ikke foretas. 
 

§4 SKADE PÅ UTSTYRET 
Tap eller skade på det utleverte utstyret i leieperioden fritar ikke leier for forpliktelsene i henhold til avtalen. 
Leier skal umiddelbart underrette utleier om tap eller skade på utstyret. Leier er ansvarlig for og skal erstatte 
utleiers tap som følge av skade på eller tap av utstyret som har oppstått mens utstyret er i leiers varetekt. Utleier 
påtar seg ikke noe ansvar for tap, skade eller lignende som oppstår som følge av feilaktig bruk av utstyret. 
 

§5 OPPLYSNING OM EIERFORHOLD: 
Dersom utleggsforretning eller annen tvangsfullbyrdelse avholdes hos Leier, eller leier tas under 
konkursbehandling eller det åpnes gjeldsforhandlinger i leiers bo, skal Leier umiddelbart varsle Utleier. 
Representanter for namsmyndigheten og bobestyrer skal varsles om Utstyrets eierforhold ved fremvisning av 
denne avtale. 
 

§6 RETUR AV UTSTYRET: 
Leier er ansvarlig for at leid utstyr blir returnert etter leieavtalens utløp. Utstyret skal pakkes inn i samme eller 
tilsvarende embalasje som ble brukt ved tilsendelse. Ved retur må Leier bruke Norgespakke (minste 
kartongembalasje) og Leier betaler kr. 80,-  for returporto. Leier står ansvarlig for det tap utleier lider som følge 
av for sen tilbakelevering. Leier vil bli belastet med minimum kr. 500,- eks mva for hver dag utstyret uteblir etter 
endt leieperiode. 
 

§7 TVISTER: 
Alle uoverensstemmelser som oppstår i forbindelse med denne leieavtalen skal avgjøres av Norsk rett, og ved 
utleiers verneting som herved godtas av Leier.  
 

§8 AVTALTE LEIEBETINGELSER: 
Leiepris:  kr. 500,- pr. døgn.  For leieperiode lenger enn 7 dager gir vi 10% rabatt.  Prisen er oppgitt eks. 
mva. Antall døgn som utstyret ønskes utleid:.......................................(minimum 2 døgn) 
 
                Utleier                      Sted …………………..Dato…………………..    Leier 
 

 
                                                                                Underskrift:............................................................................... 

                                                                              Navn (blokkbokstaver):............................................................ 

                                                                           Adresse...................................................................................                                  

       for  RADONLAB                                                             .....………………………………………………... 

                                                Signeres og postes eller fakses til RADONLAB på fax nr. 21 96 03 55 
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BRUKSANVISNING for DOSEMAN / RADONSCOUT / RADIM 5 
 
1. Når du mottar utstyret er instrumentet ferdigprogrammert, påslått, med fulladet batteri og klart til bruk.  

Merk: Hvis du har bestilt måling over en periode som er lengre enn 7 dager, må DOSEMAN lades en 
gang pr uke med medfølgende lader! Tall som vises på displayet er stråledose og ikke 
radonkonsentrasjon. Vennligst ikke trykk på knappen på apparatet.   

 
2. Du kan plassere instrumentet der du ønsker å måle radon. Unngå å plassere instrumentet på steder hvor den 

kan velte eller få vann på seg, samt der det er trekk fra vindu, peis eller ventil. Apparatet måler 
radonkonsentrasjon kontinuerlig, men den registrerer ny verdi hver time eller ½ (Radim 5 og RadonScout. 
Det betyr at den verdien apparatet registrerer og viser på displayet er et gjennomsnitt i løpet av den siste 
timen. Det anbefales å måle flere timer pr. rom (minimum er 8 timer, og lenger for Doseman).  

 
3. Vi anbefaler å stenge all ventilasjon hvis man måler i sommerhalvåret og i andre rom enn oppholdsrom. 

Dersom grafisk fremstilling av måleresultater ønskes vennligst noter i registreringskjema (under) tidsperiode 
for hver separat måling, og returner skjemaet sammen med måleapparatet når leieperioden er over. Diagram 
som viser radonvariasjon vil bli sendt til deg innen 1 uke.  Prisen for grafen er inkludert i leieprisen.  

 
4. Måleutstyret bør returneres umiddelbart etter at måleperioden er slutt. Måleapparatet skal pakkes inn i 

samme eller tilsvarende emballasje som ble brukt ved tilsendelse.  
 
OBS! Demontering, reparasjoner eller åpning av utstyr må ikke foretas. 
 
 
REGISTRERINGSKJEMA for DOSEMAN / RADONSCOUT/ RADIM 5 nr. :________ 

 
 
Navn:_____________________________Adresse:_________________________________________________ 
 

ROM Fra (dato og klokkeslett) Til (dato og klokkeslett) 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


