2020

Inkassokursus “God kredit – før, under og efter”
1-dags grundkursus i debitorstyring

Kurset “God kredit – før, under og efter” får flere
økonomiansvarlige til at kigge på blandt andet
rykkerprocedurer, ordrebekræftelser og
forbedringer i virksomhedens kreditpolitik.

Kursets indhold:

Program:

•
•
•

FØR KREDIT

Hvordan kan du undgå dårlige betalere?
Hvor mange rykkere skal du sende?
Hvad siger loven om rykkergebyrer og
renteberegning?

Det er blot nogen af de spørgsmål, deltageren
får svar på, når de tager på heldagskurset
“God kredit – før, under og efter”, målrettet de
medarbejdere, som arbejder med debitorer og
virksomhedens kreditpolitik.
Kurset er tilrettelagt af Kredinor’s direktør
Jørgen René Byrholt og formanden for
Danske INKASSOadvokater, advokat Karsten
N. Müller, der i fællesskab viser vejen til bedre
kredit og bundlinie via gode råd, regler og
praktiske eksempler.

Hvor og hvornår:
22/9
23/9

AARHUS (Sabro kro)
AARHUS (Sabro kro)

6/10
7/10

KOLDING (Comwell Kolding)
KOLDING (Comwell Kolding)

10/11
11/11

BALLERUP (Hotel Lautruppark)
BALLERUP (Hotel Lautruppark)

Tidspunkt: Fra kl. 8.30 - 15.00

Mere info:
skriv til kursus@kredinor.dk

KR. 2.495,- (+ moms)
Tilmeld 3
- betal kun for 2

(Direktør René Byrholt)
•
•
•
•
•
•

Hvem handler vi med?
Hvordan hæfter debitor?
Hvad er vores aftale?
Hvordan er aftalen dokumenteret?
Forretningsbetingelser
Faktura

UNDER KREDIT
(Direktør René Byrholt)
•
•
•
•
•
•
•
•

Rykker procedure
Gebyrer og Kompensationsgebyr
Renter
Forældelse
Afdragsordninger
Indsigelser
Oversendelse til inkasso
Fradrag og momsrefusion

EFTER KREDIT
(Advokat Karsten N. Müller)
GDPR og inkasso
•
Hvad er en personoplysning?
•
Skal vi indgå en databehandleraftale?
•
Må jeg gerne give Kredinor oplysninger
om debitor?
•
Hvad med CPR-nummeret?
•
Må jeg sende oplysninger med almindelig
e-mail?
Udenretlig inkasso
•
Inkassoprocessens forløb
•
Inkassoforløb hos Kredinor
Håndtering af tvister under inkasso
•
Hvad gør Kredinor?
•
Hvad skal kreditor være forberedt på?
Retlig inkasso; formål, retssystemet,
fogedretten
•
Retssystemet; et hurtigt overblik
•
Hvad sker der i fogedretten?
•
Retssager med bestridte krav

Læs mere og tilmeld dig her

Undervisere:
Advokatfirmaet Müller yder
juridisk rådgivning til et
bredt felt af erhvervsklienter
indenfor et bredt udsnit af
erhvervsretten.
Firmaet ejes og drives af
Advokat Karsten N. Müller,
som er formand for
foreningen Danske
INKASSOadvokater
Advokat Karsten N. Müller har specialiseret sig i advokatinkasso og behandling af retssager siden 1997.
Han var repræsentant for Advokatrådet i Retsplejerådets
arbejdsgruppe vedrørende tvangsfuldbyrdelse og medlem
af Advokatrådets Udvalg for drift af advokatvirksomhed fra
2005-2007.
Derudover underviser Advokat Karsten N. Müller i inkasso
og relaterede emner for bl.a. Danske Advokater.
Kredinor A/S - har siden
1870 beskæftiget sig
professionelt med Inkasso.
René Byrholt, der er direktør
for Kredinor i Danmark, har
mere end 25 års erfaring

Direktør René Byrholt har i de seneste 18 år dels været
underdirektør i Kredinor i perioden fra 2002 til 2006,
hvorefter han blev udnævnt til direktør. Forud for sin
ansættelse som underdirektør i Kredinor har René Byrholt
været IT-chef i Købmandstandens OplysningsBureau A/S
fra 1991 til 1998, hvor han blev udnævnt til IT direktør for
Købmandstandens IT Service A/S.
René Byrholt har en IT-uddannelse fra Teknologisk Institut
og har gennemgået en lederuddannelse i Forsvaret.

Kredinor A/S
Lautruphøj 5

DK-2750 Ballerup
Tlf: +45 33 64 64 64
www.kredinor.dk

