
Lejekontrakt til anvendelse vedr. lejeaftale af radonmåler.  

1. Udlejer og lejer                                                                                                                                               

Udlejer: Radonnord  

Lejer:  

Navn: 

Adresse: 

2. Lejeperiode                                     Fra:            Til:                       

Lejeperioden har en varighed på 30 dage. Efter endt lejemål sendes radonmåleren retur med den 

medsendte returlabel. Radonmåleren skal senest være returneret 14 dage efter endt lejemål. Er 

Radonmåleren ikke returneret efter endt lejemål, betragtes måleren som bortkommet og vil blive 

faktureret som i punkt 5. 

3. Anvendelse af Radonmåler                                                                                                                                                                      

Radonmåleren skal være placeret i boligen i minimum 30 dage. Der må ikke rykkes på 

radonmåleren. Under målingen er det vigtigt man bevarer sine daglige rutiner, og ikke lufter mere 

ud end man plejer, da dette vil resultere i et misvisende resultat.  

Hvor placeres radonmåleren 

   Etage: 

   Rum: 

4. Forsendelse & returnering af radonmåleren                            

Radonmåleren forsendes i en papkasse med bobbelplast, som vi anbefaler genanvendt ved 

returnering. Pakken bliver leveret til din nærmeste GLS pakkeshop.  For at returnere din pakke, 

aflevere du ganske enkelt din returpakke på det nærmeste GLS indleveringssted. Du får her en 
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kvittering med et tracking-nummer, som du kan bruge til at følge din pakke. Husk altid at pakke din 

returnering forsvarligt og sætte den medfølgende returlabelen ovenpå den gamle. Vi anbefaler at du 

returnere radonmåleren i den medfølgende emballage. Hvis pakken ikke returneres i original 

emballage, er forsendelsen på eget ansvar. Returneringen er gratis, og du har 14 dage efter endt 

lejemål til at returnere radonmåleren. Du vil modtage en e-mail når vi har modtaget din returpakke. 

Din returnering er kun gratis, når du anvender Radonnords returlabel og sender med GLS. Hvis du 

mangler et returlabel, kan radonnord kontaktes og en ny vil blive tilsendt over mail. 

5. Radonmålerens stand ved returnering                                           

Er radonmåleren blevet beskadiget så den ikke er funktionsdygtig, har synlige skader eller 

bortkommet under udlejning, er lejeren ansvarlig for erstatning. Ved erstatningskrav vil der blive 

fremsendt en faktura på 1.998 kr. (inkl. Moms). 

6. Betaling af leje                                                                                                                                                                                

Leje periode: 30 dage 

Pris 937,50 kr. inkl. Moms. 

Leje inkluderer forsendelse til bruger, og returforsendelse til Radonnord. 

Der udarbejdes en rapport med resultaterne af målingen. Der sendes på mail til kunden, indenfor 5 

hverdage efter modtagelse af radonmåleren.  

Ved accept af på vores mail, modtager du en faktura. Når denne er betalt, vil du modtage 

radonmåleren, samt en papkasse der kan genanvendes sammen med en returlabel. 
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E-mail: kontakt@radonnord.dk    Telf: 28 25 60 75 

Snoldelev Bygade 14, 4621 Snoldelev 

CVR.Nr.: 42297844

mailto:kontakt@radonnord.dk

