KUNDKONTRAKT (1/2)
KUNDUPPGIFTER

(VID ANNAN LEVERANS-, FAKTURA- ELLER DOSRAPPORTADRESS, FYLL I APPENDIX A)

Företag
Adress
Postnummer

Ort

Land

Organisationsnummer
Tillståndsnummer från SSM
Typ av verksamhet

Kärnteknisk

Forskning & Universitet

Tandvård

Industri

Medicinsk

Djursjukvård

Övrig :

KONTAKTPERSON
Förnamn

Efternamn

Telefon

Mobil

E-post

Fax

KUNDENS FAKTURAREFERENS
NATIONELLA DOSREGISTRET
Som standard rapporterar LANDAUER alla persondosekvivalenter till Nationella Dosregistret (SSM).
Markera här om LANDAUER INTE ska rapportera till Nationella dosregistret
Rapportering medges ej

ÖVERSIKT AV VILLKOR
Beställning, ändring och avbeställning
Beställning, tillägg, ändring eller avbeställning av dosimetrar skall vara LANDAUER tillhanda senast 20 arbetsdagar innan mätperiodens början.
Ändringar som tillkommer efter detta kan försena leveransen en mätperiod. Dosimetrar som redan är producerade kommer att faktureras.
Brådskande beställningar
Det är möjligt att lägga till dosimetrar under pågående mätperiod. Brådskande beställningar måste vara LANDAUER tillhanda helgfri vardag innan kl
10.00. Om dessa villkor och LANDAUERs tillverkningskapacitet så medger kan dosimetrar i brådskande fall sändas från LANDAUER inom 24 timmar.
Brådskande beställningar kan skickas med expressfrakt på begäran av kunden och faktureras då Kunden. Brådskande beställningar debiteras enligt
särskild prislista.
Leverans av dosimetrar
Beställda dosimetrar skickas normalt med brev eller postpaket. Fraktkostnaden för en standardleverans inom Sverige från LANDAUER ingår i priset,
transporttiden hos posten är ca tre till fem arbetsdagar. Expressfrakt eller fraktkostnader utanför Sverige kommer att faktureras Kunden. För ytterligare
information kontakta LANDAUERs kundtjänst.
Retur av dosimetrar
Kunden ska på egen bekostnad och på eget ansvar returnera dosimetrarna för analys efter avslutad mätperiod. Dosimetrarna ska skickas i väl förslutet
vadderat kuvert eller som paket. Även oanvända dosimetrar ska returneras.
Oreturnerade eller skadade dosimetrar
Alla dosimetrar förblir LANDAUERs egendom. En dosimeter betraktas som oreturnerad om den inte är LANDAUER tillhanda inom 30 kalenderdagar
efter avslutad mätperiod. En avgift faktureras kunden för oreturnerade samt försent returnerade dosimetrar.
Rapportering
Returnerade dosimetrar bearbetas av LANDAUER inom 3 veckor efter att dosimetern är LANDAUER tillhanda. Dosrapport skickas brevledes.
Betalningsvillkor 30 dagar
Fakturering Fakturering sker normalt månadsvis efter leverans av dosimetrar.
VIKTIGT 3 månaders uppsägningstid. För ytterligare information se ”Allmänna villkor för Persondosimetriservice”
Allmänna villkor för Persondosimetriservice, Kundkontrakt, Beställningsformulär och Prislista är tillsammans ett bindande avtal som tecknas mellan
LANDAUER och Kunden som anges ovan. Kunden ansvarar för att användare gett tillstånd för hantering av de personuppgifter vilka behövs för
registrering av dosuppgifter
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Jag bekräftar att informationen i Avtalet är korrekt och jag åtar mig att fortlöpande meddela LANDAUER om förändringar av denna information.
Med min signatur bekräftar jag att jag har tagit del av och godkänner LANDAUER “Allmänna villkor för Persondosimetriservice”
 Ort och Datum
 Signatur
 Namnförtydligande

KUNDKONTRAKT (2/2)
APPENDIX A (ANVÄNDS ENDAST VID ANNAN LEVERANS-, FAKTURA- ELLER DOSRAPPORTADRESS)
Om annan än kundadress

LEVERANSADRESS

Företag
Adress
Postnummer

Stad

Förnamn
Telefon

Land
Efternamn
Fax

E-post
Om annan än kundadress

FAKTURAADRESS
Företag
Adress
Postnummer

Stad

Förnamn
Telefon

Land
Efternamn
Fax

E-post

Om annan än kundadress

DOSRAPPORTADRESS
Företag
Adress
Postnummer
Förnamn
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Telefon

Stad

Land
Efternamn
Fax

E-post

