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Brød 
Morgenbrød 
Frokosthaps/mellem måltid 
En bid til kaffen 
Boller 
Diverse 
Bestillingsvarer 
Sæson og højtider 
 
Se desuden vores udvalg i sukker og mælkefri samt 
veganske produkter på www.nogluten.dk 
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No Gluten ApS i Aalborg, som står bag ved nogluten.dk har specialiseret sig i udvikling af 

glutenfri/laktosefri produkter, desuden er der et sukkerfri/gluten frit og Vegansk sortiment.  

 
Dette er handelsbetingelser for Kredit-kunder. Du bliver oprettet på vores hjemmeside med 
brugernavn og adgangskode, når vi har modtaget kundeoprettelsesskema 
 

Varebestilling 
Alle ordrer bestilles via webshop. Ordrer skal være os i hænde senest fredag kl. 12:00. Vi tilstræber 

at leveringen sendes fra os senest fredag i den efterfølgende uge. 

 
Betalingsbetingelser 
Betalingsbetingelser: Enten via kortbetaling (beløbet trækkes ved afsendelse) eller 
leverandørservice (14 dage Netto), medmindre andet er aftalt 
Ved afvisning af kort eller leverandørservice tillader vi os at fakturere er gebyr på 500,00 kr. 
Efter forfaldsdato, beregnes rykkergebyr 100,00 kr. og 2% renter pr. mdr. 

 
Leveringsbetingelser 
Varerne leveres enten med vores egen frostbil. Se håndteringsvejledning. 
Alle ordrer leveres tillagt fragt, Alle ordrer over 5000,00 kr. ex. Moms leveres fragtfrit. 
Fragt mindre end 1000,00 kr. ex moms 240,00 kr. ex moms 
Fragt mindre end 2000,00 kr. ex moms 200,00 kr. ex moms 
Fragt mindre end 3000,00 kr. ex moms 160,00 kr. ex moms 
Fragt mindre end 4000,00 kr. ex moms 120,00 kr. ex moms 
Fragt mindre end 5000,00 kr. ex moms   80,00 kr. ex moms  
 
Når din bestilling afsendes fra No Gluten ApS, modtager du en faktura på mail. 
 

Fortrydelsesret og returnering. 

- Der er ingen fortrydelse ret ved køb af fødevarer Modtager du beskadigede varer fra No 
Gluten ApS bedes du straks sende en indsigelse med foto til ordre@nogluten.dk, som vil 
behandle din indsigelse efter gældende fastsatte regler.  

Rabataftale aftales ved oprettelse 

 

Hvis du måtte have spørgsmål til vores betingelser eller produkter er du meget velkommen til at 

kontakte os. Du kan også få vores konsulent på besøg. 


