
GØR-DET-SELV INKASSO
PRØVE-VERSION

Af Alexander Bojsen, cand.jur.





Alexander Bojsen (red.)
GØR-DET-SELV INKASSO
1. udgave, udgivet 2018
© 2018 by eJura IVS

Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse, 
kopiering eller uberettiget deling af denne bog eller dele heraf, er ifølge dansk lov om 
ophavsret ikke tilladt uden skriftligt samtykke.

Udgivet af eJura.dk
E-mail: ab@ejura.dk
www.eJura.dk

iii



Alexander Bojsen er uddannet jurist og cand.jur. fra 
Københavns Universitet og arbejder som jurist på 
www.eJura.dk. 

På eJura.dk rådgiver han inden for hans specialer, som er 
lejeret, familieret og inkasso/gæld. 

Han har tidligere arbejdet som jurist på et advokatkontor 
samt arbejdet som juridisk rådgiver hos Københavns 
Retshjælp.
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Om forfatteren



KAPITEL 1

Tjekliste til 
gør det selv 
inkasso

Hvad skal du være opmærksom på 
generelt, hvis du selv vil tage en 
inkassosag?
Gå igennem denne tjekliste og få 
indkrævet dit tilgodehavende.



SEKTION 1

Tjekliste til inkassosager

Hvis du vil foretage inkasso selv, kan du spare mange penge 
og besvær. 

Her er, hvad du som minimum skal være opmærksom på, hvis 
du selv tager dig af inkassosagen:

Du har styr på fakturaen fx ved at skrive betalingsdato 
i fakturaen

Du opfylder din del af aftalen 

Du følger en god rykkerprocedure for eksempel ved 
at reagere med venlig påmindelse få dage efter 
betalingsdatoen

Du sørger for at overholde reglerne for god 
inkassoskik fx ikke ringer til skyldneren på søndage

Du beregner procesrente og inkassoomkostninger 
korrekt og efter reglerne

 Du kan udfærdige juridisk korrekt betalingspåkrav, 
stævning og/eller frivilligt forlig for at kunne tage sagen 
til inkasso

Du sørger for at afholde effektive fogedretsmøder, 
hvor du kan få gode betalingsaftaler med skyldneren og får 
udlæg i skyldnerens ejendele

Hvis du følger denne tjekliste skulle du gerne i sidste ende 
effektivt og billigst muligt få inddrevet de penge, som du har 
tilgode.

Du vil i resten af denne e-bog lære mere om, hvordan du kan 
sætte ‘hak’ ved hele tjeklisten. 

Har du købt PRO-versionen får du desuden skabeloner til de 
nødvendige skrivelser og dokumenter til brug for 
inkassosagerne. 
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KAPITEL 2

Inden du 
sender sagen 
i retten

Inden du sender en inkassosag i retten, 
skal du have styr på nogle helt basale 
ting. 
Læs mere om fakturaen, aftale, rykkere, 
god inkassoskik mv. i dette kapitel.



DET SKAL DU HUSKE AT HAVE PÅ FAKTURAEN

1. Skriv betalingsdatoen på 
fakturaen – denne kaldes også 
for forfaldsdatoen

2. Bankoplysninger eller 
lignende betalingsmetode skal 
også fremgå af fakturaen, så 
det bliver så nemt som muligt 
for kunden at betale

SEKTION 1, KAPITEL 2

Styr på fakturaen? Der er nogle betingelser, der skal være opfyldt, før du kan 
forlange betaling ved at tage sagen til inkasso og for eksempel 
fogedretten. 

Nogle helt grundlæggende regler, inden du kan begynde en 
‘rigtig’ inkassosag. 

En af de vigtigste regler er, at betalingsdatoen skal 
være overskredet. 

Men hvornår er den det?

Betalingsdatoen skal stå på 
fakturaen
Du skal skrive betalingsdatoen på fakturaen eller lignende 
aftale om betaling.

Hvis du har lavet en faktura, skal betalingsdatoen stå på 
denne. Betalingsdatoen kaldes også mere juridisk for 
forfaldsdatoen.

Nogle glemmer at skrive betalingsdatoen på, fordi de måske 
har lavet en mundtlig aftale om betalingen med kunden, og 
fakturaen blot er til regnskabet. Men pludselig betaler kunden 
ikke, og så står du lidt med håret i postkassen.
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Hvis du dog har skrevet betalingsdatoen på fakturaen er der 
ikke noget at rafle om. Kunden skal betale inden denne dato, 
hvis du har opfyldt din del af aftalen. 

Tip: Husk at skrive betalingsdatoen på fakturaen.

Husk også 
bankoplysningerne, så 
kunden nemt kan betale
Udover betalingsdatoen er det også vigtigt, at du skriver 
bankoplysninger på fakturaen. 

Det kan være lidt banalt og som en selvfølge, men det er en 
fejl, som jeg af og til oplever. At virksomheder simpelthen ikke 
gør sig nok umage med at oplyse bankoplysningerne. 

Du skal altid tænke, at det skal være så nemt for kunden som 
muligt. Ja, det kan da godt være, at kunden har dine 
betalingsoplysninger i forvejen, eller at kunden bare kan gå 
ind på din hjemmeside og se bankoplysningerne. 

Men gør det til en standard at have bankoplysninger eller 
lignende stående på fakturaen. 

For at du kan gøre mere ved sagen, hvis kunden ikke betaler, 
skal betalingsdatoen/forfaldsdatoen være overskredet. Men 
derudover skal du også have opfyldt din del af aftalen.  
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3 RÅD OM AFTALEN MELLEM DIG OG KUNDEN

1. Du skal have opfyldt din del af aftalen

2. Har du ikke opfyldt din del af aftalen, skal du 
lave en korrekt opgørelse af det nye beløb 
og ny faktura med ny betalingsdato

3. Hvis du mener, du har opfyldt din del af 
aftalen (og betalingsdatoen er overskredet), 
kan du igangsætte en rykkerprocedure 
og derefter sende i retten 

SEKTION 2, KAPITEL 2

Hvad havde I aftalt? For at du kan starte med at ’rykke’ kunden for den manglende 
betaling og derefter eventuelt tage til inkasso og fogedretten, 
skal 2 betingelser være opfyldt:

Du kan selvfølgelig ikke rykke kunden for den fulde betaling, 
hvis du ikke har leveret det, som I havde aftalt. Lad os tage et 
simpelt eksempel:

Eksempel: Har du aftalt, at du skal levere 5 liter mælk 
til en kunde, men leverer du kun 4 liter mælk, har du 
ikke opfyldt din del af aftalen. Du kan derfor ikke kræve 
betaling for alle 5 liter mælk, da du kun har leveret 4 
liter mælk. 

Dette var et meget simpelt eksempel. Hvad så hvis du ikke har 
gjort det, der var aftalt? 
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1. Forfaldsdatoen/betalingsdatoen skal være 
overskredet

2. Du skal have opfyldt din del af aftalen



Sådan gør du, hvis kunden 
mener, at du ikke har 
udført arbejdet godt nok
Ofte opstår problemet, hvis kunden mener, at ’du ikke har 
gjort arbejdet godt nok’. 

Her er min anbefaling:

Hvis kunden fortsat ikke betaler, kan du gå videre med sagen. 

Hvis du mener, at du har udført din del af aftalen, og 
betalingsdatoen er overskredet, kan du begynde at rykke 
kunden for den manglende betaling og minde kunden om 
dette og derefter eventuelt tage sagen i retten. 
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1. Lav en opgørelse af, hvad du mener, at dit udførte 
arbejde er værd

2. Fratræk eventuelle tab som kunden måtte have ved, at 
du måske ikke har udført arbejdet 100% som aftalt

3. Bed kunden om at betale dette beløb med en ny faktura 
med en ny betalingsdato og tag forbehold for at forfølge det 
resterende krav senere



MIN ANBEFALEDE RYKKERPROCEDURE:

1. 2-3 dage efter 
forfaldsdagen: 

send en ’venlig påmindelse’ – se skabelon ved 
køb af pro-versionen

2. 7-10 dage efter forfaldsdagen: send en 
decideret rykkerskrivelse med rykker gebyr på 
100 kr. og inkassovarsel, som er mere alvorlig i 
tonen og med frist på 10 dage til betaling – se 
skabelon

3. 20-22 dage efter forfaldsdage: gå videre med 
sagen til den rette retlige instans (fogedretten 
eller civilretten)

SEKTION 3, KAPITEL 2

Alt du skal vide om rykkere Hvis kunden ikke betaler som aftalt, kan du ikke komme uden 
om at skulle ’rykke’ kunden for den manglende betaling, hvis 
du vil have betalingen.

Der er dog ikke nogen rykkerprocedure, der passer til alle 
virksomheder og alle kunder. Dette er derfor mere en 
’rettesnor’ for, hvordan du kan rykke kunden. 

Du skal først og fremmest huske på, at den manglende 
betaling kan være en forglemmelse hos kunden. Men er det 
rimeligt, at du skal bruge tid på kundens forglemmelser? 

Nej, tid er jo penge. Derfor vil du også have ret til at pålægge 
et rykkergebyr, når du minder kunden om den manglende 
betaling som kompensation for at bruge tid på at rykke.

Lad os først lige tage hovedreglen – selve grundbetingelserne 
– for at måtte sende en rykker med et rykkergebyr:

• Forfaldsdagen er overskredet (datoen for den aftalte 
betaling)

• Du har overholdt din del af aftalen (for eksempel leveret 
varen eller tjenesteydelsen som aftalt)

Hvis det er efter dagen for den aftalte betaling 
(forfaldsdagen), og du har gjort, som I havde aftalt, har du ret 
til at sende en rykkerskrivelse med et rykkergebyr. 
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Rykkergebyret må være på i alt 100 kr. pr. rykkerskrivelse – 
og det er momsfrit, hvilket betyder, at du ikke må lægge 
moms på rykkeren. 

Men er det altid smart at gøre dette? 

Nej, jeg anbefaler faktisk en lidt anden rykkerprocedure. 

Jeg anbefaler først at sende en ’venlig påmindelse’ i en venlig 
tone. Hvis kunden fortsat ikke betaler og reagerer, anbefaler 
jeg derefter en decideret rykkerskrivelse med rykkergebyr og 
inkassovarsel. 

Lad os se lidt nærmere på min anbefalede rykkerprocedure.

Guide – sådan gør du med 
rykkerne og gebyrerne
Der er ikke en rykkeprocedure, der passer til alle 
virksomheder og kunder. Du skal derfor overveje din egen 
procedure, når der er en kunde, der ikke betaler som aftalt. 
Hvad skal der ske?

Med min erfaring inden for inkassobranchen både i 
inkassobureau og advokatkontor samt mit kendskab til 
dårlige betalers adfærd i mit tidligere job som gældsrådgiver 
anbefaler jeg, at du gør følgende, når kunden ikke betaler som 
aftalt:

1. 2-3 dage efter forfaldsdagen: send en ’venlig påmindelse’ 
– se skabelon

2. 7-10 dage efter forfaldsdagen: send en decideret 
rykkerskrivelse med rykker gebyr på 100 kr. og inkassovarsel, 
som er mere alvorlig i tonen og med frist på 10 dage til 
betaling – se skabelon

3. 20-22 dage efter forfaldsdage: gå videre med sagen til den 
rette retlige instans (fogedretten eller civilretten)
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1 eller 3 rykker?
Du kan dog tillade dig at sende op til 3 deciderede 
rykkerskrivelse med et rykkergebyr på 100 kr. hver gang, 
så længe der er 10 dages mellemrum i mellem hver skrivelse. 

Jeg anbefaler dog kun at sende 1 decideret 
rykkerskrivelse efter at have sendt en ’venlig 
påmindelse’. 

Det er min erfaring, at jo længere tid du venter med at sende i 
retten, jo mindre sandsynlighed for, at du ser pengene igen. 

Hvis skyldneren ikke har så mange penge på lommen, er det 
med at være hurtig med at prøve at få betalingen fra 
skyldneren, og det kan kræve at sende sagen hurtigt i retten.

Send rykkerne og andet 
relevant på skrift
Rykkerne skal sendes på skrift. 

Du kan sende den pr. e-mail, brev eller anden metode, som du 
kan påvise, at skyldneren bruger som fx SMS, og som du har 
ret til at bruge.

Jeg anbefaler, at du sender pr. e-mail, hvis skyldneren har 
oplyst sin e-mailadresse til dig tidligere, så du er sikker på, at 
det er den e-mailadresse, som skyldneren bruger. 

Derudover anbefaler jeg, at du skriver ind i dine 
forretningsbetingelser, at du har ret til at kontakte kunden 
ang. al korrespondance såsom blandt andet fakturaer og 
inkasso, da du ellers kan risikere, at det er i strid med god 
inkassoskik kun at kontakte via e-mail. 

Du må dog altid gerne sende pr. e-mail, hvis skyldnerens 
e-mailadresse står på skyldneres hjemmeside eller på 
Erhvervsstyrelsens hjemmeside. 

Du kan læse mere om god inkassoskik længere nede i denne 
bog. 

Det bedste vil være både at kunne sende pr. post og 
e-mailadresse, hvis du har denne. 

Men det er ikke noget krav, at du sender pr. post, medmindre 
du ikke har andre oplysninger på skyldneren. 

Du skal ligeledes sikre dig, at du har den korrekte adresse på 
skyldneren. Som oftest er det nok at slå skyldneren op på fx 
118.dk eller Krak.
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Tip: Skriv det ind i dine forretningsbetingelser, at 
du har ret til at kontakte kunden pr. e-mail i 
forbindelse med al korrespondance herunder 
inkasso



Hvis kunden ikke er enig i 
kravet 
(indsigelser/protester) 
Denne ovenstående ‘rykker-guide’ må du kun følge, hvis du 
ikke modtager nogle ’protester’ om kravet fra kunden. 

Altså, må kunden ikke være uenig i kravet, og du må heller 
ikke kunne forudsige, at kunden er dette. 

Dette er også det, man juridisk kalder for ”indsigelser”. 

Eksempel: Hvis kunden påstår, han ikke har modtaget 
varen, eller at du ikke har gjort arbejdet tilstrækkelig 
godt nok, har han indsigelser. 

Hvis det er tilfældet, må du ikke sende nogle rykkere, men 
skal i stedet sende sagen i civilretten som en småsag. Det kan 
du læse mere om længere nede i denne bog. 

Hvis du dog ikke har hørt noget fra kunden, eller kunden 
udskyder betalingen uden, at I har aftalt det, så anbefaler jeg 
ovenstående guide/rykkerprocedure. 

Reglerne du bør vide om 
rykkere
Vil du gerne vide mere om reglerne for rykkerne? 

En rykker er en skriftlig påmindelse til kunden om, at der ikke 
er modtaget betaling. Rykkeren kaldes også nogle gange for et 
“påkrav” eller en “påkravsskrivelse”.

Mange kludrer lidt rundt i reglerne om rykkere. Hvor meget 
må man tage i rykkergebyr, hvor lang tid skal der gå i mellem 
hver rykker osv. 

Lad os lige tage dem kort fortalt én gang for alle – og kun det, 
som du generelt har brug for at vide:
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• Du må først sende en rykker efter forfaldsdagen, og 
når du har opfyldt din del af aftalen

• Rykkeren kan være i alle skriftlige former, som du 
mener er bedst at kontakte kunden på (brev, e-mail 
eller sågar SMS)

• Rykkergebyret skal være på 100 kr.

• Du må i alt sende 3 rykkere (dvs. maks. 3 x 100 kr.)

• Der skal gå minimum 10 dage i mellem hver rykker



KØB E-BOGEN ”GØR-DET-SELV INKASSO” FOR AT FÅ ADGANG TIL 
RESTEN AF E-BOGEN OG SKABELONER 
 
Hej! Det var de første 15 sider af e-bogen. 
 
Jeg håber, at du har fået noget ud af at få denne prøveversion. 
 
Hvis du vil læse resten af e-bogen, kan du købe enten vores light-udgave eller pro-
udgaven, hvor du får alle skabeloner til brug for en inkassosag.  
 

 

 
 

 
E-bogen giver dig en grundlæggende indføring i inkasso. Du lærer alle juristernes tips og 
tricks, så du selv kan stå for en inkassosag og få indkasseret dit tilgodehavende. 
 
Du kan derfor spare mange penge og besvær og selv stå for inkassosagen ved hjælp af 
denne e-bog. 
 
Hvis du køber PRO-versionen, får du desuden en række nyttige værktøjer som for 
eksempel: 
 

 Skabelon til 'venlig påmindelse' 

 Skabelon til 'rykker'/'rykkerskrivelse' 

 Skabelon og guide til 'Sådan rykker du skyldneren telefonisk' 

 Skabelon til fogedrekvisition 

 Skabelon til 'Sådan afholder du fogedretsmødet' 

 Skabelon til frivilligt forlig 

 Blanket til betalingspåkrav 

 Blanket til stævning 
 
Med PRO-versionen er du sikker på at kunne klare inkassosagen selv, da du får alle relevante 
skabeloner til inkassosagen.  
 
 

Køb PRO-versionen her 

https://ejura.dk/goer-det-selv-inkasso/
https://ejura.dk/goer-det-selv-inkasso/
https://ejura.dk/goer-det-selv-inkasso/
https://ejura.dk/goer-det-selv-inkasso/
https://ejura.dk/goer-det-selv-inkasso/
https://ejura.dk/goer-det-selv-inkasso/
https://ejura.dk/bodelingbog/
https://ejura.dk/goer-det-selv-inkasso/
https://ejura.dk/goer-det-selv-inkasso/

