
Du får madservice fra Vejle Kommune og har valgt at få et fritvalgsbevis. Det betyder, at du kan 

købe 7 hovedmåltider dvs. hovedretter suppleret med biretter, fx supper, grød, desserter mv., om 

ugen og få bragt din mad 1 gang om ugen. Du vælger selv en leverandør.  

 

Fritvalgsbevisets værdi 
Hovedmåltid: Værdien udgør 65 kr. (2015-pris). 

Udbringning: Værdien udgør 43 kr. for 1 udbringning pr. uge (2015-pris). 

 

Værdien svarer til den pris, som Vejle Kommune betaler for madservice fra kommunens madleve- 

randør – Det Danske Madhus.  

 

Fritvalgsbeviset 
Du får udleveret et kuponhæfte til køb at hovedmåltider og evt. udbringning svarende til 12 uger. 

Bemærk at hæftet som udgangspunkt kun udleveres med 12 ugers mellemrum.  

 

Det skal du selv betale 
Hovedmåltid: Din egenbetaling udgør 49 kr. (2015-niveau).  

Udbringning: Hvis udbringningen koster mere end 43 kr., skal du selv betale beløbet over 43 kr. 

 

Krav til din leverandør  
Den leverandør, du vælger, skal være CVR-registreret og skal sende en elektronisk regning til 

Vejle Kommune. Vejle Kommune afregner herefter direkte med leverandøren. Leverandøren skal 

leve op til de kvalitetskrav, Vejle Kommune stiller til Det Danske Madhus.  

 

 

 

 

  

Sådan bliver du opkrævet  
Vejle Kommune sender hver måned en regning  

til dig på det beløb, du selv skal betale. 

 Myndighedsafdelingen 
Sundhedsfagligt Team  

Telefon 76 81 00 00, kl. 8.30-11.00 

Mail: myndighedsafdelingen@vejle.dk 



 

Eksempel 1: Køb af måltid uden udbringning 
Du bruger dit fritvalgsbevis til at købe et hovedmåltid til 80 kr. hos en privat leverandør. Vejle 

Kommune betaler 80 kr. til leverandøren.  

 

Fritvalgsbevisets værdi udgør 65 kr., men da maden koster 80 kr., skal du selv betale 15 kr. 

Derudover skal du betale 49 kr. som er det beløb, alle bliver opkrævet for madservice.  

 

Din samlede egenbetaling bliver derfor 64 kr. (49 kr. + 15 kr. = 64 kr.) 

 

 

Eksempel 2: Køb af måltid uden udbringning 
Du bruger dit fritvalgsbevis til at købe et hovedmåltid til 60 kr. hos en privat leverandør. Vejle 

Kommune betaler 60 kr. til leverandøren.  

 

Fritvalgsbevisets værdi udgør 65 kr., men maden koster kun 60 kr. Din egenbetaling udgør derfor 

kun 49 kr. som er det beløb, alle bliver opkrævet for madservice. 

 

 

Eksempel 3: Køb af måltid med udbringning 
Du modtager 2 fritvalgsbeviser – 1 bevis til madservice og 1 bevis til udbringning. 

 

Du køber et hovedmåltid til 80 kr. hos en privat leverandør. Udbringningen fra leverandøren koster 

45 kr. Vejle Kommune afregner med leverandøren, dvs. 80 kr. for mad og 45 kr. for udbringning. I 

alt 125 kr.  

 

Fritvalgsbevisets værdi til mad udgør 65 kr., men da maden koster 80 kr., skal du selv betale 15 kr.  

Fritvalgsbevisets værdi til udbringning er på 43 kr., men da udbringningen koster 45 kr., skal du 

selv betale 2 kr.  

 

Udover 15 kr. for mad og 2 kr. for udbringning skal du betale 49 kr., som er det beløb, alle bliver 

opkrævet for madservice.  

 

Din samlede egenbetaling bliver derfor 66 kr. (49 kr. + 15 kr. +2 kr. = 66 kr.) 

 

 


