
Send Flere Krydderier (Union), Nørre Allé 7, 2200 Kbh N 
Tlf.: 50 80 23 00, bestil@i-kc.dk, www.sendflerekrydderier.dk 

GENERELLE BETINGELSER VED BESTILLING AF CATERING VED 

SEND FLERE KRYDDERIER 
 

• Bestilling 
Du kan bestille mad ved at sende en mail til bestil@i-kc.dk eller sende en bestilling her: 
http://www.sendflerekrydderier.dk/foresporgsel 
Vi anbefaler, at du bestiller maden i god tid, så vi kan booke din bestilling i kalenderen. Antal kuverter 
kan justeres op til 12 timer før det ønskede leveringstidspunkt 
 

• Ordrebekræftelse 
Inden for en til to hverdage modtager du en personlig ordrebekræftelse pr- e-mail. Har du ikke modtaget 
en personlig ordrebekræftelse, bedes du kontakte os på tlf. 50 80 23 00. 
 

• Betaling 
Vi sender efterfølgende en faktura pr. e-mail. Oplys derfor gerne følgende faktureringsoplysninger 
sammen med din bestilling: Navn, evt. Firmanavn, adresse, telefonnummer, evt. EAN og/eller CVR 
nummer på betaleren. 
 

• Minimumsbestilling 
Vi har en minimumsbestilling på 10 personer, men spørg gerne om vi har mulighed for at modtage 
mindre bestillinger. 
 

• Levering 
Vi leverer til hele Sjælland og benytter os af et eksternt leveringsfirma. De leverer maden og afhenter 
efterfølgende varmekasser og emballage. 
Pris: 375,- (over 50 pers.: 750,-) i Storkøbenhavn (postnr. 1000-2500) 
 
Ring for pris på levering for postnr. Uden for de angivne. 
 
For aftale om tidspunkt for efterfølgende afhentning af varmekasser og emballage kontaktes vores 
leveringsfirma på tlf. 31 35 45 43. 
 
Vi anbefaler, at du modtager maden så tæt på spisetidspunktet som muligt. Maden leveres i termokasser 
og kan holde sig varm i ca. En time efter tilberedning. 
 
Den varme mad inkl. brød leveres i beholdere, som er mere praktiske end pæne. Vi anbefaler derfor, at 
du anretter maden på egne skåle/fade/brødkurve for et mere æstetisk udtryk på bordet eller buffeten. 
 
Salat, dips og brødchips ankommer i patentglas og er klar til at blive stillet på bordet eller buffeten. Du 
skal selv sørge for at have lange skeer til salat og dips. 
 

• Service og emballage 
Madbeholdere, glas og andet service bedes venligst tømmes for madrester og skylles inden retur.  

 
 
 

 


