
Få de penge, du har krav på. 
Hos HjulmandKaptain har vi 
specialiseret os i inkassosager.



 

En aftale er en aftale. Sådan bør det være. Desværre er det 
ikke alle, der overholder deres aftaler. Det er surt, hvis du 
ikke får den betaling, du er berettiget til. Det er endnu mere 
surt, hvis du skal betale andre for at inddrive pengene. 

FÅ DE
PENGE, DU
HAR KRAV PÅ

VÆ L G E R  D U  E T  samarbejde med HjulmandKaptain, 
garanterer vi, at vi gør alt for, at skyldneren både kommer 
til at betale sin gæld og dine omkostninger til os.

Danmarks mest effektive inkassoafdeling 
Hos HjulmandKaptain har vi specialiseret os i inkassosager. 
Derfor er vi en kvalificeret sparringspartner under hele 
forløbet – fra du sender sagen til os, til du får de penge,  
du har krav på. 

Gratis inkassotjek 
Hos HjulmandKaptain tilbyder vi et gratis inkassotjek, hvor 
du får en vurdering af din sag uden beregning. Vi er altid 
opdateret i forhold til lovændringer, der har betydning for 
inkassosager. På den baggrund gennemgår vi sagen og din 
mulighed for at vinde, inden vi rådgiver dig til at fortsætte 
sagen. Så undgår du unødvendige omkostninger.

Vi vil gøre alt for at inddrive dit tilgodehavende
Når du sender din sag til inkasso hos os, arbejder vi i  
din interesse. Både hvad angår retfærdighed og økonomi. 

Vinder du sagen, skal udgifterne til os som udgangspunkt 
betales af skyldneren. Afhængig af sagens karakter kan det 
dog forekomme, at der også bliver en omkostning for dig.

Inkassosagens forløb
Når du sender sagen til inkasso, skal du vedlægge:
·   Dokumentation i form af faktura, gældsbrev,  

købskontrakt eller lignende
·  Kopi af rykkerbreve
·  Kontoudtog
·  Eventuelt tilbud, ordrebekræftelse eller udleverede 

salgs- og leveringsbetingelser
·   Eventuelle indsigelser fra skyldneren – også selvom  

du måtte synes, at de er grundløse

Vi klarer resten
Når vi har modtaget de nødvendige oplysninger fra dig, 
sender vi en rykkerskrivelse til skyldneren. Hvis skyldneren 
stadig ikke er villig til at betale, indbringes sagen for foged-
retten, hvor en af vores jurister fører din sag. Ejer skyldne-
ren noget af værdi, er der mulighed for tvangssalg.



 

Hvad koster det at køre en inkassosag?

Hvad skal du huske, hvis sagen skal kunne sendes til inkasso?
· At skrive skyldnerens navn, adresse og evt. firmanavn
 korrekt på fakturaen
· At anføre skyldnerens cpr eller cvr-nummer
· At anføre selskabsbetegnelse f.eks. A/S eller ApS
· At opkræve 100 kr. pr. fremsendt rykker – dog højst
 3 rykkere i alt
· At opkræve renter 30 dage efter anmodning om betaling 

er sendt. Den tilladte rentesats er den officelle udlånsrente  
plus 8% - dog andre muligheder overfor erhvervskunder

· At varsle skyldneren om, at inkassosagen sendes til 
advokat efter 10 dage, og at der derved påløber

 yderligere omkostninger

S T E P  1  Udenretlig inkasso (priser er ekskl. moms)

Anerkendelse af krav, beregning af renter, fremsendelse af rykkerskrivelse 
fremsendelse af inkassobrev indholdende skyldnererkendelse kr. 400

Tilskrevne inkassoomkostninger tilgår HjulmandKaptain, som en andel af 
HjulmandKaptains salær, hvis skyldner indfrier fuldt ud.

S T E P  2  Retslig inkasso (priser er ekskl. moms) Afregnes med: 

Tilgodehavende indtil kr. 100.000 uden indsigelse
Udarbejdelse af betalingspåkravet, opnåelse af fundament, 
forberedelse og deltagelse i fogedretsmøde og evt. politifremstilling, 
referat fra fogedretsmødet samt foretagelse af evt. sikringsakter i 
forbindelse med udlæg. Indberetning til RKI og debitorregisteret.

Indtil kr. 2.500 
kr. 2.501 til kr. 10.000
kr. 10.001 til kr. 50.000
kr. 50.001 til kr. 100.000

kr. 850
kr. 2.250
kr. 2.500
kr. 2.850

I prisen er ikke medregnet udgifter til retsafgift og andre positive udlæg.  
O B S :  Ved indsigelse imod kravet afregnes der efter medgået tid.

I det følgende kan du se priser 
på vores rådgivning. Priserne er 
gældende fra 1. november 2018.
Alle priser er ekskl. moms.

Kontakt os
Du kan sende din inkassosag til os pr. post eller 
elektronisk på inkasso@70151000.dk. Du er 
naturligvis også velkommen til at kontakte os  
på tlf. 7015 1000 for en drøftelse af din sag.

Bemærk: De listede priser er gældende pr. 1. november 2018. Vi forbeholder os desuden retten til at foretage prisændringer. 



T I L G O D E HAV E N D E  over kr. 100.000 uden indsigelse (priser er ekskl. moms)

Udarbejdelse af stævning, opnåelse af dom, deltagelse i fogedretsmøde og evt.  
politifremstilling, referat fra fogedretsmødet samt foretagelse af evt. sikrings- 
akter i forbindelse med udlæg. Indberetning til RKI og debitorregisteret. kr. 3.500

I prisen er ikke medregnet udgifter til retsafgift og andre positive udlæg.  
O B S :  Ved indsigelse imod kravet afregnes der efter medgået tid.

Tilskrevne omkostninger tilgår HjulmandKaptain, som en andel af HjulmandKaptains salær, hvis skyldner indfrier fuldt ud.

Ø V R I G T  (priser er ekskl. moms)

Aflysning af anmeldte og tinglyste udlæg, pr. udlæg
O B S :  I særlige tilfælde afregnes efter medgået tid – du vil blive oplyst 
forud for arbejdets begyndelse kr. 200

Anmeldelse af krav ved konkurs, gældssanering og død. kr. 200

Opgørelse af krav i forbindelse med tvangsauktion kr. 200

Administration af afdragsordning pr. afdrag.  
(inkl. rykkerbrev samt telefonopkald pr. afdrag) kr. 75

Udkørende fogedforretning. Afregnes efter medgået tid

Tvangssalg af udlagte effekter. Afregnes efter medgået tid

Håndtering af konkursramt debitor: gennemgang af  
cirkulæreskrivelser, anmeldelse samt generel rådgivning. kr. 1000

Debitorovervågning såvel som overvågning af forældelse pr. sag 
(opbevaring af fundament, kontakt til skyldner én gang årligt). kr. 200

Udarbejdelse af gældsbrev, frivilligt forlig eller skylderkendelse. kr. 250

N B :  Hvis de enkelte arbejder ikke kan udføres inden for rammerne af de oplyste 
priser, oplyses det forud for arbejdets begyndelse.

Bemærk: De listede priser er gældende pr. 1. november 2018. Vi forbeholder os desuden retten til at foretage prisændringer. 

F O G E D R E T  –  afbrydelse af forældelse (priser er ekskl. moms)

Fremsendelse af betalingspåmindelse, udarbejdelse af fogedrekvisition, del-
tagelse i fogedretsmøde og evt. politifremstilling, referat fra fogedretsmødet 
samt foretagelse af evt. sikringsakter i forbindelse med udlæg. kr. 1.500

I prisen er ikke medregnet udgifter til retsafgift og andre positive udlæg.
O B S :  Det forudsætter, at der foreligger et fundament i forvejen. 

Tilskrevne omkostninger tilgår HjulmandKaptain, som en andel af HjulmandKaptains salær, hvis skyldner indfrier fuldt ud.

T I L G O D E HAV E N D E  med indsigelse (priser er ekskl. moms)

Udarbejdelse af stævning samt varetagelse af sagen i øvrigt. Afregnes efter medgået tid

Tilskrevne omkostninger tilgår HjulmandKaptain, som en andel af HjulmandKaptains salær, hvis skyldner indfrier fuldt ud.



Vi ved, at man 
hurtigt kan 

komme langt med 
jura - så det gør vi 
hver eneste dag. 

Kompetent rådgivning og sparring
I HjulmandKaptains højtspeciliserede inkassoafdeling 

forener vi alle de kompetencer, som samarbejdet 
kræver, når manglende betalinger skal inddrives.



INKASSOPROCESSEN I OVERBLIK

BETALINGSPÅKRAV

CIVILSAG (STÆVNING)

En sag med et tilgodehavende under 100.000 uden indsigelse

En sag med indsigelse uanset størrelse. Tilsvarende gør sig gældende, 
hvis der overfor et betalingspåkrav kommer indsigelse.

NEJ

Telefonisk 
retsmøde

U-dom
(fundament)

Forfaldsdato 
overskrides

Betalingspåkrav

Egen rykkerprocedure 
+ inkassovarsel

Forkyndelse Indsigelse

Indlevering 
af stævning/

betalingspåkrav 
(fundament)

JA Civilsag

Fogedretten

Stævning Svarskrift Replik Duplik Processkrift 1,2,3...    
Processkrift A,B,C...

Hovedforhandling

Skyldner- 
erkendelse

Inkasso hos advokat
(inkassoomkostninger 

tillægges)

Sagen i  
fogedretten



I forbindelse med sagens behandling kan følgende afgifter eller gebyrer blive aktuelle (priser er ekskl. moms)

Retsafgift, betalingspåkrav (sager under 50.000 kr.) kr. 400

Retsafgift, betalingspåkrav (sager mellem 50.000 kr. og 100.000 kr.). 
+ 1,2% af den del af kravet der overstiger 50.000 kr.. kr. 750

Fogedgebyr ved tvangsinddrivelse (på baggrund af betalingspåkrav)  
Ovennævnte beløb betales samtidig, da der er tale om én  
sagsgang ved fogedretten. kr. 300

Stævningsgebyr 
Såfremt der er indsigelser imod kravet, eller gælden er større end 100.000.

Skyldigt beløb udgør op til 50.000 kr. kr. 500

Skyldigt beløb udgør over 50.000 kr. 
+ 1,2% af det beløb, der overstiger 50.000 kr. kr. 750

Fogedgebyr 
+ 0,5% af det beløb, der overstiger 3.000 kr. kr. 300

Politifremstilling/udkørende fogedforretning kr. 400

N B :  Er der indsigelser fra skyldner, eller er gælden større end 100.000 kr., skal der indleveres stævning i retten.

Kontakt os
Har du spørgsmål eller brug for hjælp til at inddrive dit 
tilgodehavende, er du altid velkommen til at kontakte os.

Bemærk: De listede priser er gældende pr. 1. november 2018. Vi forbeholder os desuden retten til at foretage prisændringer. 

LARS ØSTERSTRAND MIKKELSEN
Advokat, Fagchef Inkasso
Dir. tlf.:  +45 7221 1763
Mobil:  +45 2617 8514 
lmi@70151000.dk

METTE MYRUP MORTENSEN
Advokat
Dir. tlf.:  +45 7221 1725
Mobil:  +45 2257 7940 
mmm@70151000.dk

ASTRID BIRKENFELDT VANDSTED
Advokatsekretær
Dir. tlf.:  +45 7221 1761
abv@70151000.dk

BIANCA DAARBAK
Advokatsekretær
Dir. tlf.:  +45 7221 1754 
bda@70151000.dk

LONE HARTVIG
Advokatsekretær
Dir. tlf.:  +45 7221 1663 
lhr@70151000.dk

PERNILLE KJØLBY MADSEN
Advokatsekretær
Dir. tlf.:  +45 7221 1669 
pma@70151000.dk

LOTTE VESTERGAARD
Advokatsekretær
Dir. tlf.:  +45 7221 1720 
lve@70151000.dk


