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Inkasso Brian Nygaard Oswald Hent PDF Mange privatpersoner oplever, at de ikke kan betale deres gæld, og

at de hurtigt ender i en ond cirkel med brudte løfter, gebyrer, omkostninger og dermed en forhøjelse af
gælden. Tilsvarende oplever mange virksomheder, at en eller flere kunder ikke betaler deres gæld. I Inkasso
kan begge sider - både de, der har penge til gode, og de, der skylder penge - hente gode råd om, hvad man
skal gøre, for at gælden ikke løber løbsk, men bliver betalt. Inkasso er således delt op i to hoveddele, hvor
man bl.a. kan få svar på følgende spørgsmål: Hvordan forebygger man som virksomhed tab? Skal man
benytte sig af en advokat, et inkassobureau eller noget helt tredje? Og hvordan kan man som skyldner

minimere omkostningerne og sørge for, at man ikke havner i et skyldnerregister? + Både for privatpersoner og
virksomheder + Gode råd om forebyggelse af tab + Alt om rykker- og inkassoprocedurer + Få styr på gælden

og undgå skyldnerregistre
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