
 

 

Tilbud til inkasso til DM’s medlemmer 

 

Brockstedt-Kaalund Advokater tilbyder no cure no pay inkasso til DM’s medlemmer. 

 

Tilbuddet indebærer, at du ikke skal betale for Brockstedt-Kaalund’s arbejde med at oprette sagen, 

udarbejde og sende inkassobrev til skyldner samt kreditvurdering. 

 

Der bliver over for skyldneren tillagt inkassoomkostninger på baggrund af størrelsen på det beløb, 

der skyldes, og hvis skyldneren betaler det krav, der bliver opgjort i inkassobrevet, betaler skyldne-

ren altså også for det arbejde Brockstedt-Kaalund har haft med sagen.  

 

Det beløb, der kan kræves af skyldneren for inkassoprocessen afhænger af kravets størrelse. Hvis 

dit krav fx er på 10.000 kroner, vil der kunne tillægges kravet 1.300 kroner.  

 

Hvis skyldneren ikke betaler – eventuelt fordi skyldneren har indsigelser mod kravet – kan du be-

slutte, om du ønsker at afslutte sagen eller gå videre med sagen. Hvis du ikke ønsker at gå videre 

med sagen, har Brockstedt-Kaalund’s arbejde som nævnt været gratis og du modtager ingen reg-

ning. 

 

Ønsker du at gå videre med sagen, og har skyldneren ikke gjort indsigelser mod kravet, kan Brock-

stedt-Kaalund iværksætte retsskridt på dine vegne. Omkostningerne hertil vil fortsat blive lagt oven 

i gælden til skyldneren, så længe, der stadig ikke fremkommer indsigelser mod kravet. Men hvis 

skyldneren ikke kan betale kravet, vil du selv skulle afholde en del af omkostningerne til Brock-

stedt-Kaalunds arbejde med sagen. Priserne for dette arbejde for medlemmer hos DM er fastsat i 

prislisten nedenfor. 

 

Hvis der er indsigelser mod sagen forinden der iværksættes retsskridt, vil der skulle udtages stæv-

ning ved retten. Priserne for dette arbejde hos Brockstedt-Kaalund vil blive fastsat efter tidsforbrug 

iht. prislisten. Hvis du får fuldt medhold i din sag, vil en del af, men ikke alle, omkostningerne blive 

pålagt skyldneren. 

 

Kommer indsigelserne først efter der er igangsat retsskridt, vil sagen overgår til retslig behandling 

efter samme principper, som hvis indsigelserne kom forud for der blev indledt retsskridt. Hvis dit 

krav er under 100.000 kroner, kan du dog på forhånd vælge, at sagen skal stoppe, hvis der kom-

mer indsigelser. Du vil i denne situation skulle betale for Brockstedts-Kaalunds arbejde med retslig 

inkasso frem til dette tidspunkt, svarende til, hvis skyldneren ikke kan betale.  

 


