Purreservice / Inkassovarsel

Saken startes med at dere sender ut en purring eller inkassovarsel på deres ubetalte faktura med
minst 14 dagers betalingsfrist. Saken påvirker dere gjennom å kommunisere med
saksbehandleren og dere beslutter sammen hvilken prosedyre dere vil bruke.
Normal inkasso for mindre B2B og private fordringer til ingen eller svært lav kostnad. Suksessen til
denne type fordringer er basert på vår telefon inkasso. Avansert bedriftsinkasso, med kraftfulle
juridiske handlinger, passer for store B2B og komplekse fordringer. Vi tar betalt basert på
resultater og uten faste kostnader.
Vi kan hjelpe dere med å sende purringer, i deres navn eller i vårt. Omgående vil dere merke økt
betalingsvilje og forbedret kontantstrøm. Tid er den viktigste faktoren for å minimere tap. Vi sørger
for at deres purringer sendes ut i henhold til planen, vi overvåker betalinger og vedtar inkassotiltak
når dere vil, alt uten å miste tempo.
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Large

0-99
0 kr

100-500
0 kr b)
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0 kr c)

Fra 1.995 kr a)

Fra 1.995 kr a)

Fra 1.995 kr a)

0 kr a)
0%
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0 kr
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0 kr
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0 kr
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beløp
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Dag 14.
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Dag 14
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gebyrer d)
0 kr
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gebyrer d)
0 kr

75% av innkassert
rente

75% av innkassert
rente

5% på innkassert
kapital

