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Kostnader för internationella inkassoärenden 

 
Internationell inkassoverksamhet är komplex. Det beror bland annat på skillnader i språk och kultur, 
men framför allt på skillnader i lagstiftning. Bierens Inkasso Advokater anställer jurister från de 
mest växande ekonomierna i Europa, vilket gör att vi har mycket stor kompetens samlad utan att 
behöva samarbeta med utländska advokatbyråer. Det gör att vi kan arbeta snabbt och 
kostnadseffektivt med alla de juridiska frågor som hänger samman med inkassorelaterad juridik. Alla 
våra jurister talar frånsett sina modersmål även engelska. 

 
A. När anspråket löses utom domstol - No win, No Fee 
 
1. Kostnader när åtminstone kapitalbeloppet betalas 

När den betalningsskyldige endast betalar kapitalbeloppet kommer du att få åtminstone 85 % 
och maximalt 100 % av det, efter det att vi har dragit våra kostnader. Exakt hur stort belopp vi 
kan betala till dig beror på vilka ränte- och inkassokostnader vi lyckas driva in. Vilka belopp 
som är möjliga att driva in skiljer sig från land till land. I vissa länder finns det en begränsning i 
hur mycket ränta som kan utgå. Vår ambition är att driva in så stor del av fordringen och därtill 
hörande ränte- och inkassokostnader som möjligt. Det innebär att vi i genomsnitt kan betala 
95 % av kapitalbeloppet till dig. I många västeuropeiska länder kan beloppet dock ofta uppgå 
till 100 %. 

 
2. Kostnader när mindre än kapitalbeloppet betalas 

Om inte hela kapitalbeloppet inbetalas, exempelvis på grund av tvist eller konkurs, kommer 
vår del att utgöras av en viss procentsats av det belopp som vi har lyckats driva in. Utöver 
detta tillkommer administrativa kostnader på 150 euro exklusive moms. Detta inkluderar 
kostnader för upprättande av dokument, eventuella översättningskostnader samt 
kreditupplysning.  

 
Belopp upp till 25 000 euro                                    15% 
 
Från 25 000 euro upp till 50 000 euro      12.5% 
 
Från 50 000 euro upp till 100 000 euro    10% 
 
Från 100 000 euro                                    8% 

 
 

3. Kostnader vid utebliven betalning 
Om inte betalning sker alls kommer du endast att behöva betala våra administrativa 
kostnader på 150 euro exklusive moms. Du kommer även att få en kreditupplysning på den 
betalningsskyldige och en förklaring till varför vi inte har lyckats driva in fordringen 
(exempelvis på grund av konkurs) eller varför vi inte rekommenderar rättsliga åtgärder 
(exempelvis för att kostnaderna överstiger värdet på fordringen).  
 

4. Kostnader vid kapitalbelopp under 3 000 euro 
Om din fordran understiger ett belopp om 3 000 euro tillkommer en administrativ kostnad på 
150 euro exklusive moms. Detta oavsett om din fordran helt eller endast delvis har blivit 
betald. Detta beror dels på kostnaderna för att hantera mindre fordringar och dels för att vi 
effektivt ska kunna hantera dessa krav.  
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B. När anspråket löses i domstol 
 

1. Kostnader vid tredskodom eller betalningsföreläggande 
Om den betalningsskyldige inte betalar trots våra upprepade muntliga och skriftliga 
påstötningar kommer vi att ge dig råd om vilka rättsliga åtgärder som kan vara aktuella. 
Exempel härpå kan vara att avsluta ärendet på grund av att den betalningsskyldige inte är 
kreditvärdig eller att kostnaderna överväger intäkterna. Det kan också vara fråga om att vidta 
rättsliga åtgärder, exempelvis genom Kronofogdemyndighetens eller domstolens försorg.  
 
I ovanstående situationer kommer vi skriftligen att fråga dig om du önskar rådgivning om att 
inleda en rättsprocess mot den betalningsskyldige. Om du önskar sådan rådgivning kommer 
vi att undersöka vilken domstol som kan avgöra tvisten och vilket lands lag som är tillämplig. 
Vi kommer också att ge dig råd om vilken typ av rättslig åtgärd som är mest lämplig att vidta i 
just ditt fall. Vi kommer naturligtvis även förklara hur dessa åtgärder fungerar och ge en 
uppskattning på kostnaderna som är förenade med detta. 
 
Om du önskar att Bierens vidtar de rättsliga åtgärderna avgör du om du vill betala oss per 
timme eller i stället betala ett på förhand överenskommet belopp. På så sätt kommer du att 
vara medveten om vilka kostnader som de rättsliga åtgärderna kan uppgå till. Vi kan också 
komma överens om en contingency fee. För de flesta internationella förfaranden innebär detta 
en kostnad på 825 euro exklusive moms och rättegångskostnader. Vi kommer förstås att 
försöka driva in så mycket av detta belopp som möjligt från den betalningsskyldige. 
 
I de flesta fall när anspråket godtas av domstolen och den betalningsskyldige till slut betalar 
kommer du att få tillbaka mellan 85 % och 100 % av kapitalbeloppet, efter det att vi har dragit 
av våra kostnader. Exakt hur mycket du kan få tillbaka beror på hur stor del av inkasso- och 
räntekostnaderna som är tillåtna att driva in, eftersom lagstiftningen om detta varierar från 
land till land.  
 

2. Kostnader vid domstolsförfarande 
När tvisten behöver lösas i ett mer komplicerat domstolsförfarande kan vi i regel komma 
överens om ett I förväg bestämt belopp för hela processen, så att du som klient vet vilka 
kostnader du kan riskera. Ett annat alternativ är att komma överens om en så kallad 
contingency fee, vilket innebär att du betalar en viss del av det belopp som erhålls genom 
processen. Vi eftersträvar alltid efter att återfå så mycket av dessa kostnader som möjligt från 
gäldenären. Om domstolen till fullo avgör tvisten till din fördel kan du i regel förvänta dig att 
erhålla mellan 85 % och 100 % av kapitalbeloppet, efter att våra kostnader har dragits. För 
fordringar som inte uppgår till höga belopp kan andra procentsatser gälla. 
 
Vi kommer alltid att begära ditt skriftliga samtycke innan vi vidtar rättsliga åtgärder.  
 

C. Återlämnade varor 
För det fall gäldenären återlämnar varor sedan du har instruerat oss att driva in din fordran, 
kommer vi att kräva ersättning för 50 % av marknadsvärdet på varorna. 

 
 

Allmänna villkor 

 
1. Ovanstående tariffer gäller inte om ditt anspråk tidigare har handlagts av annan 

inkassoverksamhet. 
2. Belopp som inbetalas efter att vi skickat ut det första kravbrevet anses ha inkommit på 

grund av detta, oavsett vilken tidsomfattning som har gått åt för att driva in skulden, vad 
som orsakat gäldenärens betalning eller när inkassoärendet avslutas. 
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3. Våra jurister jobbar i enlighet med de riktlinjer som Dutch Association of Debt Collection 
Lawyers (VIA) har upprättat, uppförandekoden som Dutch Law Association (NOvA) har 
upprättat och de etiska reglerna som International Association of Commercial Collectors 
(IACC) har upprättat. 

4. I syfte att underlätta arbetsprocessen godkänner du att Bierens Inkasso Advokater 
driver in din fordran. Du godkänner även att gäldenären betalar in till vårt klientkonto 
(Stichting Derdengelden Bierens Incasso Advocaten). Du godkänner även att dessa kan 
användas till att betala fakturor som gäller din fordran, ansökningsavgifter och övriga 
kostnader. Vi kan komma att sända ut fakturor när det är nödvändigt. 

5. Vi friskriver oss från skador som överstiger det belopp som kan betalas ut enligt vår 
ansvarspolicy. 

6. För det fall tvist uppstår med en icke-nederländsk klient är domstolen i tvistemål där 
svaranden bor tillämplig såväl som tingsrätten i Amsterdam. 

 
Konsultationskostnader och kostnader för stridiga fordringar  

Vi på Bierens är specialiserade på inkasso i företagarförhållanden, allt ifrån små ostridiga krav till större 
stridiga krav och internationella juridiskt komplicerade anspråk. Alla jurister har sina expertområden, 
vilket innebär att vi har experter inom rättsområden som obeståndsrätt, fordingsrätt, transporträtt, 
rekonstruktionsrätt, avtalsrätt och internationell privat- och processrätt. Om du behöver rådgivning inom 
något av dessa områden, exempelvis för att din fordran blivit bestridd, kommer vi att meddela dig om 
hur mycket varje timme kostar. Det är också möjligt att arbeta med I förväg bestämda belopp, så att du 
alltid vet vad du kan förvänta dig av oss. Detta beror på att lagstiftningen förbjuder No Win No Fee för 
bestridda fordringar och juridisk rådgivning. Vi kan emellertid komma överens om en så kallad 
contingency fee. 

 

 

Klientens godkännande 

 
Klienten godkänner härmed att det anspråk som överlämnats till Bierens Debt Recovery Lawyers för 
indrivning sker i enlighet med informationen ovan. 
 
Namn     _______________________________________ 
 
Arbetsgivare    _______________________________________ 
 
Plats      _______________________________________ 
 
Postkod    _______________________________________ 
 
Signatur    _______________________________________ 
   
Datum     _______________________________________ 
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