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RATER FOR INTERNATIONALE KRAV  

  

Forskellen I sprog, kultur og ikke mindst lovgivninger gør international inkasso meget kompleks.  

International inkasso er meget kompliceret på grund af de forskellige sprog, kulturer og ikke mindst 

lovgivninger, der findes i verden. Men, Bierens Debt Recovery Lawyers har deres egne internationale 

advokater og jurister rundt omkring i vores kontorer i Europa, fra elleve af de største europæiske 

økonomier. På den måde giver Bierens Debt Recovery Lawyers giver en komplet løsning til alle dine 

inkassoproblemer i Europa. Vores internationale advokater er flydende Engelsk, ved siden af deres 

modersmål.  

 

A. Udenretslig inkasso: baseret på No Cure, No Pay  

  

1. Skyldneren betaler som minimum det skyldte beløb   

Din sag afregnes således at efter at vores gebyr er fratrukket vil du som minimum modtage 

85% og maksimum 100% af det skyldte beløb. Den præcise procentdel du skal betale i gebyr 

kommer an på hvor mange penge, morarenter og inkassoomkostninger vi er i stand til at 

inddrive fra din debitor. Lovgivningen for dette varierer alt efter hvilket land der er tale om. Det 

er vores mission at inddrive så meget af omkostningerne, gebyret og morarenter som muligt, 

fra din debitor. Oftest lykkes det os at inddrive omkostningerne, så 95% af det skyldte beløb 

bliver betalt til kreditoren. I mange af de vesteuropæiske lande sker det oftest at 100 % af det 

skyldte beløb bliver udbetalt.  

 

2. Skyldneren betaler mindre end det skyldte beløb (f.eks. i tilfælde af virksomheden 

erklæres konkurs eller gør indsigelse mod krav)  

Hvis debitor I sidste ende ikke betaler hele beløbet (f.eks. i tilfælde af virksomheden erklæres 

konkurs eller gør indsigelse mod krav), vil vi udregne gebyret ud fra den nedstående gradueret 

skala. Gebyrets størrelse kommer an på hvor meget der er blevet inddrevet efter du har 

indsendt dit inkassokrav til os. Derudover vil vi kræve et administrationsgebyr på €165.00 ekskl. 

moms, hvilket inkluderer udgifter til ekstrakter, oversættelsesomkostninger og udgifter til 

modtagelse af kreditrapporter.   

  

 På de første €25,000.00                                      15%  

  

        På beløbet over og op til €50,000.00      12.5%  

  

        På beløbet over og op til €100,000.00    10%  

  

        Beløb over det                                    8%  

    

3. Debitor betaler ingenting   

Hvis vi ikke får inddrevet noget vil I ikke opkræve et gebyr fra dig, andet end vores 

administrationsgebyr på €165.00 ekskl. moms. Du vil også modtage en kreditrapport, som 

delvist vil underbygge hvorfor dit krav ikke kan inddrives (f.eks.på grund af konkurs), eller 

hvorfor vi ikke anbefaler at starte en retslig inkasso (f.eks. fordi omkostningerne overgår 

fordelene, ved at starte en retsforfølgelse af din debitor).  
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4. Det skyldte beløb er mindre end €3,000.00  

Hvis dit krav bliver delvist eller 100% inddrevet vil vi opkræve et ekstra administrationsgebyr på 

€125.00 ekskl. moms. Den faste rate for international krav er sådan, da vi bliver nødt til at 

opkræve et ekstra gebyr for at kunne opkræve småkrav med effektiv omkostningsgebyr.  

  

B. Retslig Inkasso  

  

1. Gebyr for standard udeblivelsesdom (manglende handling)  

Hvis debitor fortsat ikke betaler fakturaen, på trods af vi har sendt adskillige rykkerbreve og 

telefonisk kontakt, vil vi rådgive dig I hvad det næste trin kan være.  

 

Det kan være vi informerer dig om at det vil være bedst at lukke sagen. Det kan f.eks. være på 

grund af negative kreditinformationer eller fordi omkostningerne overstiger fordelene. 

  

Det kan også godt være vi anbefaler at bruge fremskyndende procedurer eller normale 

procedure i dit eget land eller det land, som din debitor befinder sig i.  

  

I den førnævnte situation vil vi spørge om du gerne vil kende til mulighederne for at lægge sag 

an imod din debitor. Hvis du gerne vil modtage juridisk rådgivning, kan vi undersøge hvilken 

domstol har jurisdiktion, i hvilket land og hvilken lovgivning der er gældende. Vi vil også 

informere dig om hvilke juridiske handlinger er mest passende for dit inkassokrav. Derudover 

vil vi forklare dig hvordan de juridiske handlinger fungerer og beregne hvad det vil koste. 

For at hjælpe dig igennem de juridiske processer, vil vi arbejde på en tidligere aftalt timeløn 

eller fast pris. På den måde ved du hvad du kan forvente. Vi kan også indgå en aftale om en 

kontingentbetaling. For de fleste udenlandske fremskyndende procedurer er det en fast pris på 

€825.00 ekskl. moms og tredjepartsudgifter. Vi vil selvfølgelig gøre vores for at inddrive så 

meget som muligt af dette beløb fra din debitor.  

  

I de fleste tilfælde, hvor domstolen anerkender dit krav og debitor tilfredsstiller dommen, vil 

omkostningerne for din sag udregnes således at du får 85% - 100% af det skyldte beløb. 

Dette kommer delvist an på hvor mange renter og omkostninger domstolen refunderer, hvilket 

varierer alt efter hvilket land der sagsøges i.  

 

2. Gebyr for omstridte sager  

For juridiske handlinger vil vi normalt være i stand til at nå til enighed om en fast pris for hele 

processen. På den måde ved du hvad du kan forvente prismæssigt. Det er også en mulighed 

at indgå en aftale om en kontingentbetaling. Vi vil prøve at inddrive så meget som muligt af 

omkostningerne fra din debitor. hvis dit krav bliver anerkendt ved domstolen og din debitor lever 

op til de krav domstolen har stillet din debitor, vil omkostningerne for din sag udregnes således 

at du får 85% - 100% af det skyldte beløb. For mindre krav vil denne procentdel ikke altid være 

muligt at overholde.  

 

Vi vil altid bede dig om din skriftlige tilladelse, før vi starter et arbejde, der er baseret på en 

timeløn eller fast pris.  

  

C. Returneret gods  

Hvis du beder os om at starte inddrivelsen af dit inkassokrav, hvorefter varen bliver returneret, 

vil vi kræve 50% af den førnævnte gradueret skala. Beløbet baseres på værdien af varerne. 
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VILKÅR OG BETINGELSER FOR KRAV, BÅDE INTERNATIONALE OG NATIONALE   

  

1. De overstående rater gælder ikke inkassokrav, som er blevet håndteret af et andet 

inkassobureau eller firma af enhver slags.   

2. Det inddrevet beløb anses for at være det fulde beløb der modtages efter vi har sendt vores 

første rykkerbrev. Det er gældende uanset hvem der har gjort en indsats og ligegyldig hvornår 

gældsinddrivelsen ophøres.   

3. Vores inkassoadvokater arbejder i overensstemmelse med retningslinjerne, der er bestemt af  

”Association of Debt Collection Lawyers (VIA)”,  i overensstemmelse med in adfærdskodekset 

fra ”the Dutch Law Association (NOvA)”, og de etiske regler bestemt af ”the International 

Association of Commercial Collectors (IACC)”.  

4. For at løse sagerne hurtigt vil du, ved at bede Bierens Debt Recovery Lawyers om at inddrive 

dit inkassokrav, give tilladelse til at indsende pengene fra din debitor til Bierens Debt Recovery 

Lawyer´ kundekonto (Stichting Derdengelden Bierens Incasso Advocaten) til betalinger og 

opgørelse af (tredjeparts) fakturaer, retsafgifter og omkostninger. Vores virksomhed vil muligvis 

sende midlertidige (tredjeparts) fakturaer, hvis nødvendigt.  

5. Ethvert ansvar er begrænset til det beløb, der udbetales under vores virksomheds politik for 

erhvervsansvar i den pågældende sag.  

6. I den situation at vi modtager en tvist fra en ikke-hollandsk klient, vil domstolen i klientens land, 

såvel som domstolen i Amsterdam have jurisdiktion.  

  

KONSULTATIONSGEBYR OG GEBYR FOR OMSTRIDTE KRAV  

Vores advokatfirma har specialiseret sig i at håndterer B2B krav, fra mindre krav til omstridte og juridisk 

komplekse krav i udlandet. Alle vores advokater har udviklet deres eget ekspertområde, hvilket er 

grunden til at vi har eksperter inden for konkurs, obligationsret, transportlovgivningen, byggeloven, 

aftaleret og international privatret. Hvis du gerne vil modtage rådgivning inden for disse områder i loven 

f.eks. på grund af et omstridt krav, kan vi aftale en timeløn på forhånd. Det er også muligt at arbejde 

med en fast pris for omfattende rådgivning eller potentielle handlinger du kan tage, så du ved hvad du 

kan forvente. Det er sådan siden adfærdskodeks for juridiske professionelle forhindrer No Cure, No 

Pay salær for omstridte krav og konsultation. Vi er også åbne for at indgå en aftale om en 

kontingentbetaling. 

###  


