
Argumenter vor vores inkasso, som ikke kan overgås:

>  De skal ikke betale forud!

>  Ingen provision

>  Kun et oprettelsesgebyr som retter sig efter hovedstolen størrelse

>  Ingen risiko!

Der opstår forud ingen omkostninger for Dem. Der er ingen gemte gebyrer eller 
dokumentgebyrer osv. De har ingen risiko, for De betaler ingen penge til os for 
forretlige inkassotjenesteydelser. Vi har kun succes, hvis vi er succesrig for Dem.

Vore inkassotjenesteydelser for Dem:

>  Opkrævning af små og store fordringssummer

>  Bearbejdelse af store datamængder

>  Hensyn til individuelle målgrupper

>  Afvikling for alle brancher

Advokatlig fagviden, kundespecifi k tiltale og mere kan De sætte forud hos os 
ved Deres ordrebearbejdelse. Professionel og hurtig bearbejdelse, kompetente 
medarbejdere og  effektive systemer realiserer en hurtig succeskvote.

Alle forholdsregler angående forfaldne betalinger kan de planlægge og
gennemføre med os. Om det er inkasso, retssager og udenretslige sager, vi 
afvikler indenfor rammen af vores effektive fordringsmanagement sammen med 
vore advokater samlede – og enkeltbeløb succesrig for Dem.

Ydelser:  Deres kunde er ikke betalingsdygtig eller – villig. Vent ikke til Deres  
 likviditet bliver kritisk! Såsnart forfaldstiden blev overskredet skulle  
 De fortroligt henvende sig til os. Vi overtager Inkasso-opgaven  
 ogtilbyder Dem for hver debitortyp en optimal afstemt  
 fremgangsmåde.

Fordel:  Der opstår ingen omkostninger. De skal ikke opbygge et nyt  
 fagområde eller ansætte nye medarbejdere. Kortfristet er allerede  
 ca. 20 % af Deres fordringer inddrevet.
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Ydelser:  Hvis Deres debitorer ikke betaler indenfor inkasso-   
 fremgangsmåden, overtager vore advokater den retlige og   
 udenretlige påmindelsesfremgangsmåde for Dem.

Fordel:  Benyt Dem af vores juridiske kompetence og de advokatlige  
 kundskaber i forbindelse med sådanne fremgangsmåder
 og retssager.
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For eksempel

Ydelser
De sælger varer og tjenesteydelser. Kunder benytter sig af Deres ydelser, Deres 
service eller Deres produkter. Nogle tror, at de slipper uden betaling eller har i 
øjeblikket ikke penge på sig. 

Fremgangsmåde 
Vi skriver til Deres kunder, diskuterer i givet fald deres argumenter eller forklarer 
hvor nytteløs det er at bruge undskyldninger. Vi gør debitorerne tydeligt, at 
der fi ndes mange måder at betale, men ingen ikke at betale, idet vi viser dem 
omkostningsafviklingen og hvordan vi muliggør betaling.

Mål og succes 
Ligemeget hvordan debitorerne reagerer, de slipper ikke fra os mere. Med alle 
tilladte fremgangsmåder - via brev, e-mail, telefon – knytter vi hele tiden kontakt 
med dem. Vi overbeviser ved hjælp af stædighed og klare argumenter.

Derfor skulle De benytte sig af vore 
inkassotjenesteydelser!

De vil ikke give afkald på berettigede fordringer?
De betror os Deres debitorers oplysninger “fordringer af levering og ydelse”
for at minimere Deres tab
Vi kan inkasso!   
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Vi kan inkasso!   

Vi råder over effektive IT-systemer og processer til den professionelle inkasso!
Gennemsigtighed: De får hver måned oplysende rapporter over Deres bestand!
Før vi starter for Dem viser vi Dem vores detaljerede fremgangsmåde.

Svar med det samme:

Telefax 0431 / 709 776 40  •  Telefon 0431 / 709 776 0
E-mail solutions@debtandasset.de

> Ja, jeg er interesseret og beder om tilbagekald!

> Ja, jeg beder om et tilbud.

> Ja, jeg beder om en personlig samtale.
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