
Der er ingen 
løbende udgifter - gebyrer 

og omkostninger bliver 
pålagt debitor.

Ring nu på 70 232 232

0 kr. i årsgebyr!

du dem i morgen
• Fast sagsbehandler og backup 

team
• En løsning, der passer til dig
• Konstant overblik online i Azets 

Collectors kundeportal
• Effektiviserer og frigør kapacitet til 

vigtigere opgaver
• Bedre likviditet
• Reduceret administration

Med Azets Collectors som partner får du 
rykket kunderne til tiden og kan dermed 
bruge tiden på at udvikle og drive din 
forretning.

Fordele ved at benytte Azets 
Collectors 

• 0 kr. i årsgebyr
• Høj inddrivelsesprocent på dine 

inkassosager
• Vi inddriver hovedstol, 

omkostninger og renter til dig
• En af markedets laveste over-

vågningsprovisioner: du får 70%
• Inddriver vi pengene i dag, så har 

Alle virksomheder oplever før eller 
siden, at deres kunder ikke betaler 
fakturaen til tiden. Konsekvensen 
kan være, at likviditeten forringes, så 
man ikke længere kan overholde egne 
betalingsfrister.

Er det fair og skal I finde jer i det? 
Svaret er selvfølgelig nej.

Hos Azets Collectors har vi mange års
erfaring med rykker- og inkassoservice 
og ved, hvordan vi kan sikre et stabilt 
cash flow med en høj inddrivelses-
procent på dine sager.

www.azets.dk

Du skal ikke finde dig i dårlige betalere! Azets Collectors 

hjælper +500 virksomheder med at inddrive penge.

Inkasso -
effektiv inddrivelse



Frigør din tid og lad Azets 
Collectors stå for din 
debitorstyring

Tidsbesparende
Der er mange fordele ved at anvende 
Azets Collectors. Én af de største fordele 
er, at I sparer tid ved ikke selv at skulle  
stå for alt det administrative. Hvis I 
vælger os til at assistere, står vi for hele 
processen.

I får frigivet ressourcer og kan 
fokusere på jeres kerneydelser
Vores medarbejdere har stor erfaring 
med at håndtere debitorer, og vi ved, 
hvad det kræver for at motivere debitor 
til at betale jeres udestående.

Faktura, rykker og inkasso
- hvad har I brug for?
Vi kan varetage hele processen, fra
faktura til betaling. Vi hjælper f.eks. med
fakturahåndtering, rykkerservice, 
inkassobehandling og evt. efterfølgende 
overvågning. Det er jer, der afgør, 
hvad I vil have hjælp til. I sender f.eks. 
fakturagrundlag til os online eller via en

fil. Vi printer, distribuerer, fører statistik,
rykker for ubetalte krav og tager sagerne 
til inkasso ved misligholdelse.

Hvis I selv vil håndtere jeres fakturaer, 
kan I lade os stå for resten gennem vores 
rykker- og inkassoservice. 

Fast sagsbehandler
I får en fast sagsbehandler, som kender 
jer og jeres forretning. Det giver det 
bedste resultat. Vi har dog backup på 
alle sager, så vi undgår sårbarhed ved 

eksempelvis ferie og sygdom.

Azets, Lyskær 3 CD, 2730 Herlev, 
70 27 31 30, www.azets.dk

Azets Collectors - vi får dine udestående penge hjem
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