
Udlån af måleudstyr 

Foreningen råder over en iPad med tilhørende software samt en ultrasensitiv mikrofon (UMIK-1) til 

indikativ måling af lavfrekvent støj. Samlet anskaffelsespris er på over kr. 3.500. 

Herunder er beskrivelse af udlånsordning, gældende pr. 01.02.2019: 

Udstyret består af: iPad + oplader, beskyttelsescover til iPad, SIM-kort (4G data), UMIK-1 mikrofon i 

skumforet kasse, ledning (sort) til mikrofon (microUSB til USB), konverterstik (hvidt) til iPad (USB til 

Lightning-stik) samt transportkuffert og betjeningsvejledning. 

 

Udstyret (jf. ovenstående) udlånes kun til medlemmer af "Landsforeningen mod lavfrekvent støj". Udlån 

sker på følgende betingelser: 

 

1. Udlån går efter tur. Der er ved udlåner oprettet en venteliste med potentielle lånere. 
 

2. Låner indbetaler et depositum på kr. 1.500 for lån af udstyret på foreningens konto. 
Nordea: 
Reg.nr: 0040 Konto.nr: 4385 122 778  
 

3. Beløbet (kr. 1.500) skal fremgå af foreningens netbank inden udlånet kan gennemføres. 
 

4. Udlåner (foreningen) afleverer personligt eller sender via GLS pakkepost udstyret til låner.  
 

5. Udstyret kan højst lånes i 14 dage af gangen. Ved for sen aflevering pålægges et rykkergebyr på 
kr. 50 pr. påbegyndt uge (rykkerbeløbet fratrækkes det indbetalte depositum). 
 

6. Udstyret afleveres personligt til udlåner eller sendes via GLS pakkepost tilbage til udlåner. Der 
må kun benyttes GLS – Benyt gerne websiden her:  https://mit.guloggratis.dk/pakkepost  
(den er billigere end GLS´ egen side)  - Vælg pakkevægt: 5-10 kg. 
 

7. Når måleudstyret efter endt udlån er leveret/sendt tilbage til udlåner, fratrækkes 
fragtomkostninger (ved evt. afsendelse til låner jf. pkt 4.), samt evt. rykkergebyr for udlånet i 
depositum. Udlåner checker endvidere om alt udstyr forefindes i kufferten og fungerer. Skulle 
der være sket skade på udstyr eller mangle én eller flere dele, fratrækkes et beløb svarende til 
værdien af det mistede udstyr fra depositum (dog max. Kr. 1.500). 
  

8. Når evt. udeståender jf. pkt. 7 er opgjort udbetales restbeløbet herefter til bankkonto oplyst af 
låner. Låner kan oplyse dette pr. mail eller telefon til udlåner. 
 
Bestyrelsen – 01.02.2019 
 

Evt. spørgsmål til funktion af måleudstyret kan rettes til: 

Nils Berthelsen,  

Mail:  nils.berthelsen@gmail.com 

Tlf.:  93 566 490 

Returadresse: 

Nils Berthelsen 

Plantagevej 1, Ørslev 

4760 Vordingborg 

GLS Pakkeshop: Shell Ørslev. 
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