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 Vannprøver mottas mandag og tirsdag før kl.12:00 
 Vannprøven skal normalt leveres til laboratoriet så snart som mulig, og samme dag som den er tatt ut. For at prøvesvaret skal være representativt må prøven 
 analyseres innen 12 timer etter uttak. Prøven oppbevares kjølig til den overleveres lab. 
 

Prøveuttak: DATO:                              KL.:        
(fylles ut av kunde)           

 SIGN.:       

Prøvemottak: DATO:                          KL.:        
(fylles ut av lab)           

Temp. ved mottak:   
(måles dersom prøve er 8t gammel eller eldre)              

SIGN.: 

  
 

SVAR OG FAKTURA SENDES TIL: Fakturaadresse  
(dersom forskjellig fra svaradresse): 
 

 
Navn:       

 
Adresse:       

 
Navn:       

 
Postnr.:       

 
Adresse:       

 
Poststed:       

 
Postnr.:       

 
Telefon:       

 
Poststed:       

 
E-post:       

 
Faktura merkes med:       

 
 

http://www.valdreslab.no/
mailto:post@valdreslab.no
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Prøvested: Prøve merket med: Analysepakke 
«bassengvann» 

Andre merknader: 

            

            

            

            

            

 

 Analysepakke «bassengvann» inneholder følgende parametre; kim 37 °C, Pseudomonas aeruginosa, pH, turb., farge og KOFMn↗. Kryss av for pakke og/eller påfør 
 kommentar under «andre merknader».  
  
 Vi viser til ValdresLab AS sine «Generelle vilkår for analysetjenester» som finnes på vår hjemmeside og forutsetter med dette at kunde har akseptert og forstått 
 innholdet. Ved ønske om analyser som laboratoriet ikke utfører selv forstår vi at kunden aksepterer bruk av en av våre eksterne leverandører av tjenester hvis ikke 
 annet blir avtalt. Laboratoriet vurderer jevnlig valg av eksterne leverandører av tjenester, og går ut ifra at dette er greit med mindre kunden reserverer seg mot vårt 
 valg. Se vår hjemmeside www.valdreslab.no for oppdaterte opplysninger som; “Generelle vilkår for analysetjenester ved ValdresLab AS”, metodeoversikt og 
 akkrediteringsoversikt for våre analyser samt åpningstider for laboratoriet. 
 
 Analyse merket med ↗ utføres ikke av laboratoriet. For denne typen analyse benyttes en av våre akkrediterte eksterne leverandører av tjenester (dette gjelder 
 hovedsakelig kjemiske parametere). 
 
 Den europeiske personvernsforordningen, The General Data Protection Regulation, GDPR, trådte i kraft i Norge 20.juli 2018. Det vises til vår nettside for 
 nærmere informasjon om hvordan ValdresLab AS behandler personopplysninger som innhentes både gjennom nettside og ved direkte oppdragshåndtering.   
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