
Effektiv inddrivelse
Vi får dine udestående penge hjem

Lad os hjælpe med at få pengene hjem fra dine 
dårlige betalere
Vi har mange års erfaring med inkasso og ved, 
hvordan vi kan sikre en høj inddrivelsesprocent på 
dine inkassosager.

Imens vi gør arbejdet, kan du følge med i alle dine 
inkassosager i online systemet, collectorsOnline, som 
giver dig det fulde overblik. 

Vi ved, at jo tættere vi er på debitor, den dårlige 
betaler, jo nemmere er det at få dine penge i kassen. 
Derfor har vi en række kontorer i både Danmark, 
Sverige og Norge.

Fordele for dig: 

• 0 kr. i årsgebyr

• Høj inddrivelsesprocent på dine inkassosager

• Vi inddriver også renterne til dig

• Kvalitetssikker sagsbehandling

• Inddriver vi pengene i dag, så har du dem i morgen

• Fast sagsbehandler og backup team

• En løsning, der passer til dig

• Konstant overblik i collectorsOnline

0 kr. i årsgebyr!
Generelt er der ingen løbende 

udgifter - gebyrer og omkostninger 
vil blive pålagt debitor.

Ring nu på 44 51 83 45



Det siger kunderne...

Safety Låse og Sikring ApS har været kunde hos Azets’ rykker- og inkassoservice siden 2014. Til dato har virksomheden 
inkasseret over 1 million kr. på deres manglende betalinger, og samtidig har det fjernet en administrativ byrde.

”Jeg er meget tilfreds med Azets’ rykker- og inkassoservice, - ikke mindst deres kundeservice. Der er god kommunikation, 
tingene er nemme og til at håndtere. Jeg vil helt sikkert anbefale Azets til andre: der kommer penge ind og det med gode 
resultater!”

Jack Kyhn, Safety Låse & Sikring ApS

Rykkerservice

Inkassoservice

Retslig Inkasso

Første rykkerskrivelse
Betalingsfrist 10 dage

Anden rykkerskrivelse
Betalingsfrist 10 dage

Inkassokrav med frivilligt forlig
Betalingsfrist 10 dage

Varsling om stævning
Betalingsfrist 10 dage Registrering i RKI

Overvågning
(Fordring 
< 3.000,-)

Brev til klient
“Sagens videre forløb”

(Fordring < 3.000,-)

Overvågning Retslig Inkasso

Effektiv inddrivelse efter dine ønsker
Faktura, rykker og inkasso - hvad har du brug 
for?
Vi kan varetage hele processen, fra faktura til inkasso. Vi 
hjælper f.eks. med fakturahåndtering, rykkerservice, dansk 
inkasso, udlandsinkasso, langtidsovervågning og juridiske 
tjenesteydelser. Det er dig, der afgør, hvad du vil have 
hjælp til.

Hvis du selv vil håndtere dine fakturaer, kan du lade os 
stå for resten gennem vores rykker- og inkassoservice. 
Du sender fakturagrundlag til os online eller via en fil, vi 
printer, distribuerer, fører statistik, rykker for ubetalte krav 
og overvåger sagen - helt frem til retslig inkasso, hvis dette 
bliver nødvendigt.

Fast sagsbehandler
Du får en fast sagsbehandler, som kender dig og din 
forretning. Det giver det bedste resultat. Vi har dog backup 
på alle sager, så vi undgår sårbarhed ved eksempelvis ferie 
og sygdom.

Vores medarbejdere har stor erfaring med at håndtere 
dårlige betalere, og vi ved, hvordan man motiverer debitor 
til at betale sin gæld.

Intet årsgebyr og renterne tilfalder dig
Modsat mange andre steder, skal du ikke betale et årligt 
abonnement for vores inkassoservice. Om så du har 10 
eller 1000 sager. Omkostningerne ved inkassoprocessen 
pålægges dine kunder, som ikke har betalt til tiden.

Endnu en fordel for dig er, at du ikke skal vente unødig lang 
tid på at få dine penge, når vi først har indkrævet dem. Hvis 
vi indkræver pengene i dag, så har du pengene i morgen, 
inkl. renter!


