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Vejledning og retningslinjer for Kongelige Hofleverandører  

 

 
Gældende fra den 1. marts 2023 

 

 

Retningslinjer vedrørende prædikatet Kongelig Hofleverandør  

Prædikatholderen er virksomhedens ejer, den administrerende direktør eller 

bestyrelsesformanden. 

 

Prædikatet gives til virksomheden, til virksomhedens produkter eller serviceydelser, eller til en 

afgrænset del af virksomhedens produkter eller serviceydelser. 

 

Prædikatet er knyttet til virksomhedens navn eller til de produkter, der ligger til grund for 

tildelingen af prædikatet.  

 

Prædikatet indebærer hverken fortrinsret til at levere til Kongehuset eller leveringspligt.  

 

Prædikatet tildeles for en periode på fem år. Ved periodens udløb kan prædikatet efter en konkret 

vurdering fornyes.  

 

Prædikatet kan bortfalde, hvis der sker væsentlige ændringer i virksomhedens ejerforhold, 

struktur, sortiment eller forretningsområder. Dette beror på en konkret vurdering. Kongehuset 

skal orienteres om sådanne væsentlige ændringer. 

 

Prædikatet kan desuden bortfalde, hvis virksomheden på baggrund af en samlet konkret 

vurdering ikke længere lever op til kriterierne for tildelingen.  

 

Prædikatet bortfalder ved tronskifte. 

 

Prædikatet fratages, hvis virksomhedens ejere idømmes straf ved domstolene.  

 

Fremmedsprogede betegnelser er følgende: 

• By Appointment to The Royal Danish Court (engelsk) 

• Fournisseur Royal de la Cour de Danemark (fransk) 

• Kunglig Dansk Hovleverantör (svensk) 

• Königlich Dänischer Hoflieferant (tysk) 

 

Der kan ansøges om godkendelse af andre oversættelser. 
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Den Kongelige Krone må kun anvendes i forbindelse med prædikatet og firmaets navn, og det er 

ikke tilladt enkeltpersoner at benævne sig Kongelig Hofleverandør. 

 

Prædikatet er ikke et logo eller en del af firmanavn. Kronen samt firmanavnet skal stå sammen 

som vist nedenfor. 

 

 
Kongelig Hofleverandør eller Leverandør til Det Kongelige Danske Hof 

 

”Firmanavn A/S” 

 

Kronen skal placeres øverst, derefter følger prædikatet og nederst firmanavnet. 

 

Kronen og prædikatet skal være tydeligt adskilt fra firmanavnet, og kronen skal stå i rimeligt 

forhold til prædikattekstens størrelse. 

 

”Kongelig” kan forkortes til ”Kgl.”. 

 

Sondringen mellem ”Kongelig Hofleverandør” og ”Leverandør til Det Kongelige Danske Hof” 

opretholdes ikke længere, idet der fremover alene tildeles prædikatet ”Kongelig Hofleverandør”.  

 

 

Kontakt  
Henvendelse til Hofmarskallatet angående prædikater og Kongelige Hofleverandører bedes rettet 

til økonomichef Dan Folke Pedersen (dfp@kongehuset.dk) eller specialkonsulent Charles-Henri Keller 

(chk@kongehuset.dk).  
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