
Købmænd som har indgået aftale om indkøbsordning for borgere, der ikke selv er i 

stand til at købe ind.   
  

 Hele Vejle Kommune    

Navn og adresse   Leveringsområde   Bestillingstidpunkt   Leverings 

dag   

Betaling   

TNL Services / Min 

Købmand   

Brunhøj 16,   

Nr. Vilstrup   

7100 Vejle  Tlf. 

75 72 24 99  og   

75 72 24 98   

   

 

  

   

tnl@tnl-s.dk  

   

   

   

   

Vejle og Vejle Ø   

   

   

   

   

   

   

   

Egtved   

   

Børkop,   

Brejning   

   

Vonge,   

Bredsten, Nørup,   

Randbøl, Vandel   

Jelling, Givskud,   

Gadbjerg, Give,   

Thyregod   

Dagen før mellem 

kl. 9.00 – 14.00 Mail 

dagen før inden   

kl. 13.00   

   

Fredag kl. 9.00 – 
14.00   

   

Tirsdag før kl. 14.00   

   

Onsdag inden kl.   

14.00   

   

Tirsdag før kl. 14.00   

Tirsdag  

Onsdag   

Torsdag   

Fredag   

   

Mandag   

   

   

Torsdag   

   

Fredag   

   

   

Torsdag   

Kontant,   

Dankort,  

eller 

Master 

Card.  

Konto mod 

depositum 
på 3000  

kr.     

      

Egebjerg Købmandsgård  

Tlf. 70 25 88 88 

www.egebjergkobmandsgaa  

rd.dk   

info@egebjergkobmandsga 

ard.dk   

   

Vejle Kommune   Tirsdag inden kl.   

12.00   

Onsdag   PBS    

Mdr. giro   

Supermarkedet Intervare   

Intervare A/S   

Banemarksvej 58   

2605 Brøndby  Tlf. 

70 27 72 33 
support@intervare.dk   

   

   

Vejle Kommune   Mandag  

Onsdag 

Senest inden kl. 16.00   

Onsdag  

 

Fredag  

Dankort 

PBS   

   

http://www.egebjergkobmandsgaard.dk/
http://www.egebjergkobmandsgaard.dk/
http://www.egebjergkobmandsgaard.dk/
http://www.egebjergkobmandsgaard.dk/
http://www.egebjergkobmandsgaard.dk/


Vejle kommune, Myndighedsafdelingen, Vestre Engvej 51 B 4. sal. 7100 Vejle Tlf.  

76 81 00 00   

Mandag til fredag kl. 8.30 – 11.00   

   

Købmænd som har indgået aftale om indkøbsordning for borgere, der ikke selv er i 

stand til at købe ind.   
   

Når du er visiteret til at få foretaget indkøb, kan du forvente, at levering af varer til dig foregår på 

en måde, som sikrer dig størst mulig tryghed. Derfor er legitimation og overholdelse af aftalte 

leveringstidspunkter vigtigt.   

Som udgangspunkt bestiller du selv dine varer telefonisk, eller skriftligt. Hvis du ikke er i stand 

til det, kan du få hjælp at personalet, der i forvejen kommer hos dig.  Du kan forvente at:   

  

• Få bragt dagligvarer hjem en gang ugentligt, uanset hvor du bor i Vejle Kommune  

• Kommunen betaler for, at du får bragt fra en vare og op til 50 kg varer om ugen. Har du 

brug for varer herudover betaler du selv efter aftale med leverandøren.  

• Kunne bestille varer på alle hverdage   

• Leverandøren ringer på ved levering, venter på at døren bliver åbnet og præsenterer sig 

tydeligt (også i dørtelefonen) Varerne bæres ind i boligen, og hvis du har behov for det, 

sættes varerne på plads. Køle og frostvarer placeres i køle/fryseskab.  

• Leverandøren tager hvis nødvendigt returflasker med retur.  

• Leverandøren har forskellige betalings måder (se under hver enkelt)  

• Leverandøren skal gøre dig opmærksom på manglende eller erstattede varer ( alternativ 

vare, hvis bestilte er udsolgte) Købes varerne i en offentlig tilgængelig dagligvare butik, skal 

den originale kassebon udleveres til dig.  

• Ved levering af varer, som er beskadigede, optøede eller på anden måde kvalitetsmæssigt 

forringet, skal du tilbydes erstatningsvarer. Disse skal afleveres senest dagen efter. Hvis du 

ikke ønsker varen, krediteres du.  

• Leverandøren må ikke gå ind i dit hjem med mindre der er givet udtrykkeligt samtykke 

hertil.  

• Leverandøren kan ikke aflyse efterfølgende planlagte leveringer, men har lov til at foreslå, at 

en levering flyttes til et andet tidspunkt efter aftale med dig  

• Leverandøren ved forgæves forsøg på levering af varer ved f.eks. hospitalsindlæggelser 

tager alle varer retur. I disse tilfælde betaler du for de let fordærvede varer, mens 

leverandøren tager de øvrige varer retur  

• Har mulighed for at skifte leverandør med to ugers varsel, ved at henvende dig til visitator i 

Myndighedsafdelingen.  

• Leverandøren er forpligtet til at koordinere leveringstidspunkterne medvisiterede dagtilbud 

og træningscentre. Tidspunktet for levering af varer må ikke afskære dig fra at deltage i de 

tilbud.  

• I de tilfælde hvor leveringsdagen falder på en helligdag, skal leverandøren tilbyde en 

erstatningsdag, der ligger før den fastsatte leveringsdag.  

• Mulighed for fast aftale om opringning med henblik på afgivelse af varebestilling.  

• Mulighed for bestilling via hjemmeside for borgeren.  


