
BESTÄLLNING AV BIODLARNAS ETIKETTER 2022
Vi ber er i första hand att göra era beställningar på vår hemsida
www.biodlarna.se/medlemsformaner/bestallning-av-etiketter/formular-for-etikettbestallning/

VIKTIGT! 
Som beställare av etiketter försäkrar jag följande (beställningar utan denna försäkran BEHANDLAS EJ)

BESTÄLLNING AV BURKETIKETTER

BESTÄLLNING AV LOCKETIKETTER

z Medlem i biodlarna

z Godkänd honungsbedömning

( Innevarande eller föregående år, 

gäller ej återtagsetiketter)

z Föreningens protokoll

måste vara registrerat hos Biodlarna 

för att bedömningsresultatet ska 

vara giltigt. 

Den honung jag säljer, med förbundets varumärke håller samma kvalitet som den jag har fått bedömd vid senaste 
honungsbedömningen och är egenhanterad från kupa till burk. 

Jag är medveten om att jag skall göra honungsbedömning varje år, för att kunna använda förbundets etiketter.

Ja, jag är införstådd med kriterierna och önskar beställa:

Ja, jag är införstådd med kriterierna  
och önskar beställa:

OBS! På etiketten trycker vi ditt medlemsnummer  
och namnet som medlemskapet är registrerat på.

Transparenta

Medlemsnummer: Namn:

Mobilnr för  
SMS-avisering Underskrift: 

Digital underskrift accepteras när beställningen sänds per mail

Leveransen skickas till adressen som medlemsnumret är registrerat på

Blanketten skickas i första hand per mail till info@biodlarna.se, eller per post:
Vid eventuella frågor: 
info@biodlarna.se | 0142 - 48 20 00

Färgade

Raka etiketter till glasburk locksäkring ingår  (  Pris: 1,20 kr styck  + 50 kr vid  köp av 250 st ) 

Böjda etiketter till plastburk         (  Pris: 1,40 kr styck + 25 kr vid köp av 250 st ) 

Återtagsetikett (hanterar ej honungen själv från kupa till burk)

Text på etiketten
(ovanstående kriterier måste framgå tydligt. Ett tecken per ruta . Max 30 tecken /rad inkl. mellanrum)

Beställningskriterier

Livsmedel ska enligt gällande bestämmelser vara märkta med s.k Identifikationsuppgifter:
1. Namn eller firmanamn
2. Adress eller tfn-nummer eller webbadress (omfattar både mejladress alternativt hemsideadress)

Locketiketten ska alltid  
kombineras med egen  
burketikett där följande  
uppgifter tydligt  
framgår:

Antal etiketter för viktangivelsen som önskas: ( Minsta beställningen är250 st etiketter/viktangivelse, därefter 500/1000/1500/2000 etc.)

Ö n s k a r  d u  b e s t ä l l a  e g n a  E A N - k o d e r  h i t t a r  d u  b l a n k e t t e n  p å  v å r  h e m s i d a  w w w. b i o d l a r n a . s e / b l a n k e t t e r

Ev. EAN-kod

ev. förtryckt
Bäst-före-datum

ev. förtryckt
Bäst-före-datum

ev. förtryckt
Bäst-före-datum
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350 g st

st

st

500 g st 700 g st

• honungens beteckning
• namn på producent
• adress eller tfnnummer
• eventuell webbadress
• nettovikt
• förvaringsanvisningar
• Bäst-före-datum

Pris: 1 kr st

Pris: 1,10 kr st

Vid beställning av 250 st etiketter tillkommer 25 kr i extra avgift

Sveriges Biodlares Riksförbund 
Borgmästaregatan 26 
596 31 Skänninge

Portokostnader 
tillkommer. Betalning sker mot faktura som bifogas i försändelsen.  
Reklamationer 
(skadade eller felaktiga varor) ska göras inom 14 dagar efter  
mottagen leverans

Utg 2022-06-03

Färgad locksäkring

Transparent locksäkring
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