Meetapparaten te huur
Onderstaande apparaten zijn te huur. Voorzien van een handleiding. Mondelinge instructie
van een uur bij ophalen. Alle prijzen zijn exclusief BTW

Osiris. Stofconcentratiemeter voor de fracties PM1, PM2,5, PM10, PM20. € 150,00 per
week.

Dustviewer. Stofconcentratiemeter voor de fractie > PM10, inclusief
deeltjesgrootteverdeling , € 150,00 per week. Beeldanalyse € 20,00 per strip.
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Grofstofrecorder. Stofconcentratiemeter voor de fractie >PM10, inclusief
deeltjesgrootteverdeling. € 250,00 per week. Beeldanalyse € 200,00 per cassette. Ervaring
vereist!

Plakstrips. Stofdepositiemeter Bedekkingsraad en deeltjesgrootteverdeling. Beeldanalyse
€ 20,00 per strip
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Erosiegevoeligheidstest. Bedekkingsgraad en deeltjesgrootteverdeling € 100,00 plus
benzine. Beeldanalyse € 50,00 per cassette.

Profiler. Bodemvochtprofiel op 20, 40, 60 en 100 cm diepte. € 100 per week.

Rapporten te leen
Openbare rapporten zijn te leen. Vertrouwelijke rapporten kunnen alleen geleend worden na
toestemming van de opdrachtgever van het onderzoek. Indien beschikbaar, kunnen ook
rapporten van andere instellingen geleend worden.
Mail naar ernest@vrins.nl met vermelding van contactpersoon, afleveradres en
rapportnummer. Na ontvangst van bevestiging en factuur, maak je het factuurbedrag over. Na
ontvangst van de leenprijs wordt het rapport verzonden. Alle rapporten kosten € 50,00 voor
een leentijd van een maand, exclusief BTW en verzendkosten, gerekend vanaf de
verzenddatum. Bij tijdsoverschrijding wordt voor iedere maand € 10,00 ex BTW extra in
rekening gebracht. Het rapport dient in dezelfde staat teruggezonden worden, als waarin het
verzonden is. Zo niet, dan worden eventuele reparatiekosten in rekening gebracht. De staat
van het rapport wordt vermeld in de opdrachtbevestiging.
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Rapporten te koop
Onderstaande rapporten zijn te koop, zolang de voorraad strekt. Mail naar ernest@vrins.nl
met vermelding van contactpersoon, afleveradres en rapportnummer. Na ontvangst van
bevestiging en factuur, maak je het factuurbedrag over. Na ontvangst van de koopprijs wordt
het rapport verzonden. Alle rapporten kosten € 50,00 exclusief BTW en verzendkosten.
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