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PROCEDURE  FOR  OPKRÆVNING

AF  GÆLD /RYKKERE

Hvorfor skal du vide noget om
gældsinddrivelse?

Er du også træt af, at blive opfattet som en bank af dine kunder? 

Har du udeståender, og finder du det svært at håndtere processen med

inddrivelsen af det, der retmæssigt er dit? 

 

Så læs med: I dette skriv gennemgår vi nemlig, såvel de juridiske og

proceduremæssige, som de mere etiske aspekter af

gældsinddrivelsesprocessen.

Det er aldrig rart at skulle minde folk om, at de skylder penge - uanset

om man er privatperson eller virksomhed. 

 

Men gør du det ikke, eller har du en løs og ustruktureret tilgang til dine

debitorer, kan det have fatale konsekvenser for din virksomhed- og for

dit forhold til dine kunder.

inddrivelse@straetus.dk

+45 60 22 87 80

www.straetus.dk

https://www.straetus.dk/vores-rykker-service


PROCEDURE  FOR  OPKRÆVNING

AF  GÆLD /RYKKERE

Rykkergebyrer - skal/skal ikke?

Rykkergebyrer er ikke sat i verden, for at virksomheder skal tjene ekstra

penge på kunder, som betaler for sent. Gebyrer er derimod tænkt som

en måde at få skyldneren til at dække de ekstraomkostninger, du som

virksomhedsejer har, ved at skulle fremsende en rykker.

 

Du bør derfor ikke have dårlig samvittighed over at opkræve gebyrer for

dine kunder, som forlænger betalingen. 

 

Rent juridisk har du ret til at pålægge din kunde/skyldner rykkergebyrer

hvis betalingen udebliver. I henhold til §10 i inkassoloven, skal du

fremsende et inkassovarsel og herefter give kunden ti dage til at reagere,

før du har ret til at bringe rykkerprocessen videre til en inkassoproces.

 

 

inddrivelse@straetus.dk

+45 60 22 87 80

www.straetus.dk
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PROCEDURE  FOR  OPKRÆVNING

AF  GÆLD /RYKKERE

Morarente

Det er ikke gratis at låne penge ud.

 

Mora betyder forhaling. Morarenten anvendes til at dække den

meromkostning, der er for virksomhedsejeren ved at stille kapital til

rådighed for kunden/skyldner. 

 

Det er altså en kompensation til kreditor, for at et udestående ikke er

betalt til tiden. Morarenten er som udgangspunkt fastsat til en årlig rente

svarende til Nationalbankens officielle udlånsrente pr. den 1. januar og

den 1. juli det pågældende år + et tillæg. Man kan frit aftale en anden og

evt. højere morarente. 

 

Morarenten skal betales fra forfaldsdagen, hvis denne er fastsat i

forvejen. I andre tilfælde skal der betales rente, når der er gået 30 dage

efter den dag, hvor du har afsendt eller fremsat anmodning om betaling.

 

 

 

 

 

 

 

 

inddrivelse@straetus.dk

+45 60 22 87 80

www.straetus.dk
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PROCEDURE  FOR  OPKRÆVNING

AF  GÆLD /RYKKERE

Følg op med personlig henvendelse

Udebliver betalingen stadig, kan man - afhængigt af forholdet til den

pågældende kunde - overveje at ringe til vedkommende og spørge ind til

den manglende betaling.

 

Uanset om du kører hardcore jura, eller om du vælger en mere personlig

tilgang til dine skyldnere, er det dog bedre end at lade stå til: 

Du bør under ingen omstændigheder tolerere for sen eller manglende

betaling for dine varer eller ydelser.

Vær hård, men retfærdig

Holder du dig strikt til din juridiske ret, kan det dog ende med at

kompromittere dit forhold til dine kunder.

 

Vi anbefaler, at du sender en venlig påmindelse, som SMS eller e-mail, ud

til alle kunder både på betalingsdagen for en faktura og dagen efter -

såfremt du altså har din kundes telefonnummer. På denne måde

hjælper du kunden til at huske betalingen, og samtidig sikrer du dig, at

en manglende betaling ikke skyldes bortkommen post, eller at beskeden

er endt i et spam-filter.

inddrivelse@straetus.dk

+45 60 22 87 80

www.straetus.dk

5

https://www.straetus.dk/vores-rykker-service


PROCEDURE  FOR  OPKRÆVNING

AF  GÆLD /RYKKERE

Skal man rykke for rykkergebyrer?
 

Ofte vil du opleve, at skyldneren - på trods af oplyst rykkergebyr - kun

ender med at indbetale, hvad der svarer til hovedstolen på

udeståendet.

 

I sådanne tilfælde skal du vurdere, hvorvidt det er kampen værd at

risikere forholdet til kunden ved at insistere på indbetaling af

rykkergebyret.

inddrivelse@straetus.dk

+45 60 22 87 80

www.straetus.dk
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INDEN  RYKKERPROCEDUREN

 

 
 

Inden du foretager dit indledende inkasso-opkald eller e-mail, skal du

sikre dig, at gælden STADIG ikke er betalt.

 

Den pågældende restance kan være en fejl, og måske slet ikke et

problem. 

 

Vær forsigtig med din tone og dit ordvalg, på dette tidspunkt af

inddrivelsen.

 

Vent og lyt til hvad kunden har at sige, og sørg for at dokumentere

interaktionen omhyggeligt og nøjagtigt.

Følgende er tanker/handlinger du kan gøre
inden indledende inkasso-opkald eller e-mail

inddrivelse@straetus.dk

+45 60 22 87 80

www.straetus.dk
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INDEN  RYKKERPROCEDUREN

 

 
 

Tonen i din stemme, kan påvirke resultatet af samtalen. Hvis du starter

samtalen, med en venlig og ikke-konfronterende tone, vil kunden muligvis

svare mere positivt. 

 

Hvis din stemme og dine ord signalerer, at du er interesseret i kunden og

kan forstå kundens svar, kan du muligvis forhindre personen i at blive

defensiv.

 

Når det så er sagt, så husk grunden til opkaldet/e-mailen. Opgaven i

inddrivelse er i sidste ende, at inddrive gælden så hurtigt som muligt.

 

 

Kontroller dig selv

inddrivelse@straetus.dk

+45 60 22 87 80

www.straetus.dk
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INDEN  RYKKERPROCEDUREN

 

 

 

Forsøg at finde ud af om kundens undskyldning, for ikke at betale, er

legitim.

 

Hvis kunden f.eks. beskylder manglen for betaling på en anden person, skal

du få bekræftet, om dette er sandt eller falsk ved at kontakte den anden

person. 

 

Lyt nøje til, hvad personen fortæller dig, og få en fornemmelse af, om

personen er ærlig over for dig.

 

Hvis årsagen er at kunden er utilfreds med den vare/ydelse du har leveret,

er her en enestående mulighed for at få rettet op på det og få en loyal

kunde.

Undgå konfrontation og manipulation

inddrivelse@straetus.dk

+45 60 22 87 80

www.straetus.dk
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RYKKERPROCEDUREN

 

Antal dage betalingen
er forfalden

Besked til kunde/skyldner

1 dag FØR forfaldsdato

1-2 dage EFTER forfaldsdato

5 dage EFTER forfaldsdato

Mind venligt kunden om, at

betalingen skal falde i morgen

Vedhæft den originale faktura, og

angiv hvordan betalingen kan/skal

ske

Vedhæft link til online betaling, hvis

det er en mulighed

Fremsend e-mail og/eller SMS med

endnu en påmindelse

Gør det nemt for kunden at betale

med det samme (med online betaling

eller mobilepay) og vedhæft faktura

endnu engang

Ring til kunden og spørg venligt ind til
manglende betaling

inddrivelse@straetus.dk

+45 60 22 87 80

www.straetus.dk

Fortsættes...
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RYKKERPROCEDUREN

 

Antal dage betalingen
er forfalden

Besked til kunde/skyldner

6 dag EFTER forfaldsdato

16 dage EFTER forfaldsdato

100 kr. i rykkergebyr

310 kr. i kompensationsgebyr (hvis

kunden er en virksomhed) 

Inkassovarsel jævnfør §10 i inkassoloven

Fremsend første rykker indeholdende: 

Send gerne rykkeren både som brev, på

SMS og e-mail. Så er du sikker på at den når

frem.

100 kr. i rykkergebyr

310 kr. i kompensationsgebyr (hvis

kunden er en virksomhed) 

Inkassovarsel jævnfør §10 i inkassoloven

Fremsend anden rykker indeholdende: 

Send gerne rykkeren både som brev, på

SMS og e-mail. Så er du sikker på at den når

frem.

inddrivelse@straetus.dk

+45 60 22 87 80

www.straetus.dk
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RYKKERPROCEDUREN

 

26 dage EFTER forfaldsdato 100 kr. i rykkergebyr

310 kr. i kompensationsgebyr (hvis

kunden er en virksomhed) 

Inkassovarsel jævnfør §10 i

inkassoloven

Fremsend rykker nr. 3 indeholdende: 

Send gerne rykkeren både som brev, på

SMS og e-mail. Så er du sikker på at den

når frem.

Antal dage betalingen
er forfalden

Besked til kunde/skyldner

inddrivelse@straetus.dk

+45 60 22 87 80

www.straetus.dk
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FORSLAG  T I L  FORMULER INGER

Besked FØR forfaldsdato:

Besked EFTER forfaldsdato:

Hej virksomhed/kundenavn
Jeg skriver blot for at minde dig om, at du har en faktura forfalden til
betaling i morgen på *indsæt beløb*,- DKK, fakturanummer: *indsæt
fakturanummer*.
Vi er rigtig glade for at have dig som kunde, og imødeser rettidig
betaling. 
 
Venlig hilsen dit navn/firmanavn. 

Hej virksomhed/kundenavn
Jeg kan ikke se at jeg/vi har modtaget betaling for fakturanummer
*indsæt fakturanummer* på *indsæt beløb*,- DDK der forfaldt til
betaling d. x/y. Vil du sørge for at den bliver betalt med det samme?
 
Venlig hilsen dit navn/firmanavn. 
(Hvis du sender en email kan du vælge at vedhæfte fakturaen.) 

inddrivelse@straetus.dk

+45 60 22 87 80

www.straetus.dk
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T ID  ER  PENGE

Du kan vælge at følge ovenstående slavisk, men du risikerer at bruge

enormt meget tid og få alt for lidt igen. 

 

Statistikken viser nemlig, at sandsynligheden for at du får dine penge

ind, statistisk falder med 1% pr. dag der går efter forfaldsdatoen. 

 

Jo længere tid du bruger på selv at forsøge at inddrive din gæld, jo

mindre er sandsynligheden for, at det rent faktisk lykkes. 

 

Det ender med at blive rigtig dyrt for dig på den lange bane, og du

risikerer at sætte dit kundeforhold på spil. 

inddrivelse@straetus.dk

+45 60 22 87 80

www.straetus.dk
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MEN  HVAD  SÅ ?

Vi vil anbefale dig at gøre følgende: 

 

Går der 10 dage efter første rykker og inkassovarsel uden at du har

modtaget dit udestående, bør du sende sagen videre til inkasso. 

 

Det er også vigtigt at sende et klart signal om, at du er en seriøs

virksomhed. Selvfølgelig skal du betales for de varer og ydelser du har

leveret.  

 

inddrivelse@straetus.dk

+45 60 22 87 80

www.straetus.dk
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MEN  HVAD  SÅ ?

Opkræv altid en kreditrente, hvis dine kunder får lov at købe på kredit

Opkræv en morarente, hvis dine kunder ikke betaler til tiden

Aftal eventuelt en højere morarente hos erhvervskunder (dette skal

aftales i leverandøraftalen) 

Aftal eventuelt højere rykkergebyrer hos erhvervskunder (dette skal

aftales i leverandøraftalen) 

Opkræv et kompensationsgebyr på 310 kr. Hvis betalingen fra

erhvervskunder er forsinket

Opkræv mellem et og tre rykkergebyrer à 100 kr. Ved udeblivende

betaling

Opkræv et inkassogebyr på 100 kr. hvis du benytter dig af fremmed

inkasso

Husk at fremsende et inkassovarsel jævnfør inkassolovens §10 (gerne

sammen med den første rykker)

 

 

 

 

Følg denne tjekliste og bliv klogere på en
effektiv rykkerproces

inddrivelse@straetus.dk

+45 60 22 87 80

www.straetus.dk
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OM  STRAETUS

Hvorfor skal du vælge os?
 
 
 
 
 

Højt motiverede og erfarne inkassatorer:
Franchiseiværksættere og ingen call centre!

 
 
 

Korte kommunikationsveje, kun én kontaktperson, som er ansvarlig for
din portefølje.

 
 
 

Venlig inkassoservice: Vores målsætning er at sikre dig betaling uden at
sætte din gode kunderelation over styr.

 
 
 

Succeshonorar, vi får betaling, når du gør.

inddrivelse@straetus.dk

+45 60 22 87 80

www.straetus.dk
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SKAL  STRAETUS  HJÆLPER  DIG

MED  INDDR IVELSEN ?

Hvis du er interesseret i at høre, hvordan vi kan hjælpe dig med at
inddrive dine fakturaer, er du velkommen til at kontakte os på:

inddrivelse@straetus.dk

eller

+45 60 22 87 80

Klik her for at besøge vores hjemmeside

1 8

Straetus Danmark ApS - CVR: 37648973 - Ehlersvej 33, 2900 Hellerup
 

https://www.straetus.dk/vores-rykker-service

