Utg 2018-03-22

Beställning av Biodlarnas burketiketter
Som medlem i Biodlarna kan man, efter att man genomfört Bihusesyn och efter godkänd honungsbedömning, köpa
Biodlarnas välkända etiketter. Honungsbedömningen ska vara gjord innevarande eller föregående år. För att kunna
beställa etiketter måste din förening ha sänt in honungsbedömningsprotokoll som registrerats hos Biodlarna.
Det räcker inte med enbart kopia på honungsbedömningskort.
Vi ber er i första hand att göra er beställning via formuläret för etikettbeställning som finns på vår hemsida:
www.biodlarna.se/medlemsformaner/bestallning-av-etiketter/.
Har man inte tillgång till internet, kan beställningen
göras på denna blankett
Beställningsmallarna för Biodlarnas etiketter finns i två utföranden. En för locketiketter och en för burketiketter för glasburk inkl.
locksäkring samt för koniska plastburkar exkl. locksäkring (= denna blankett). Den raka etiketten till glasburk måste
alltid kombineras med den tillhörande locksäkringen.
Jag är Sigillbiodlare och önskar locksäkring med Svenskt Sigillmärke.
(om man önskar den transparenta m
Sigillmärke, vv. kontakta expeditionen)

Jag önskar beställa raka etiketter till glasburk inkl. locksäkring (Art nr 09200 + 09201)
Jag önskar beställa böjda etiketter till plastburk exkl. locksäkring.(Art nr 09203)

Pris: Rak etikett för glasburk inkl. locksäkring: 1,20 kr/st inkl moms. Portokostnader tillkommer.
Pris: Böjd etikett för plastburk inkl. locksäkring: 1,40 kr/st inkl moms. Portokostnader tillkommer.
Betalning sker mot faktura (utan faktureringsavgift) som skickas tillsammans med etiketterna. OBS! Ingen förskottsbetalning.
Minsta beställning: 500 st etiketter/viktangivelse. Därefter 1000/1500/2000 etc. beroende på att det är 500 st etiketter/rulle.
Livsmedel ska enligt gällande bestämmelser vara märkta med s.k. identifikationsuppgifter:
1. Namn eller firmanamn
2. Adress eller tfn-nummer eller webbadress (omfattar både mailadress alternativt hemsideadress).
På burketiketten finns plats för tre rader text med
Önskad text noteras i raderna här nedanför:

max 30 tecken/rad inkl. mellanrum.

Om du har egna EAN-koder fyller du i dessa under aktuell viktangivelse här nedanför. Vill du beställa EAN-koder, se blanketten "Beställning av EAN-koder". Vill du beställa EAN-koder samtidigt med burketiketter, skriv ordet "beställt" i fältet för
EAN-koder här nedanför. Fylls inte ngn EAN-kod i här nedanför, förses etiketterna med SBR:s allmänna EAN-kod för den
viktangivelsen. På burketiketten finns på båda sidor ett vitt fält. I det vänstra trycks EAN-koden och i det högra ska "bäst före
datum" noteras vid tappningen. Branschen rekommenderar en minsta hållbarhetstid på 2 år.
Här noteras antal för viktangivelsen som önskas:
350 g

st

500 g

st

700 g

st

Egen
EAN-kod

Leveransadress - leveranstid ca. 2 veckor från det datum beställningen ankommit till SBR.
Namn
Adress
Post nr

Ort

Medl nr

Datum

Underskrift
Digital underskrift accepteras när beställningen sänds per mail.
Blanketten skickas per mail till info@biodlarna.se eller per post till Sveriges Biodlares Riksförbund, Borgmästaregatan 26,
596 34 Skänninge.
Vid ev frågor vg kontakta Biodlarna på tfn 0142 - 48 20 00 eller mail info@biodlarna.se.
Alla reklamationer (skadade eller felaktiga varor) ska göras inom två veckor från mottagen leverans.

