Småsagsproces
Hvis din skyldner har gjort indsigelse mod dit
krav under 50.000 kroner
Har du ubetalte regninger på beløb
under 50.000 kroner? Og har du
behov for hjælp til at håndtere sagen,
uden at advokatomkostningerne løber løbsk? Hos ADVODAN hjælper vi
dig med at indkræve dine penge.
Effektiv bistand ved småsager
Ofte kan en dom i retten være den
eneste løsning for at få dine skyldnere
til at betale. ADVODANs inkassospecialister kan hjælpe dig med at føre
din sag i civilretten, så du med en dom
i hånden kan få dine skyldnere til at
betale det, de skylder dig.
Når du har opnået dom over skyldner, kan sagen køre som almindelig
fogedsag. Vi tager effektivt og billigt
hånd om denne type sager og letter
vejen for dig fra indsigelse til dom
over skyldner.
ADVODAN hjælper dig med at:
· Fastholde dine krav over mindre
skyldnere, selvom skyldner gør
indsigelse.
· Anlægge og føre din sag ved
retten.
· Administrere al korrespondance
med retten.
· Opnå dom over skyldner.

– et netværk til forskel

Før din sag selv
Reglerne for behandling af sager om
mindre krav har blandt andet indflydelse på størrelsen af de tilkendte
omkostningsbeløb. Samtidig giver
reglerne dig mulighed for selv at
anlægge og føre din sag ved retten,
da retten forestår selve forberedelsen.
Sagen anlægges ved at udfylde en
stævningsblanket.
Du kan vælge, om du selv vil føre sagen, eller om du vil lade ADVODANs
inkassospecialister føre sagen fra start
til slut. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der ikke nødvendigvis vil
være fuld dækning for advokatens
honorar i de tilkendte omkostninger
– uanset om du vinder sagen. Du skal
kontakte dit lokale ADVODAN-kontor
for at få mere at vide om priser.
Rådgivning til dig
Du kan også få generel rådgivning i
forhold til aftaler, kundeoplysninger
og kreditpolitik hos vores inkassospecialister. Vi tilbyder desuden No Cure,
No Pay og Basis Inkasso, ligesom vi
kan hjælpe dig med at overvåge, at
dine skyldnere rent faktisk betaler
deres gæld til dig.

