
DA 2020-12 / ink

Inkassoaftale
TIMOCOM GmbH engageres hermed af

Fordringshaver
Firma TIMOCOM ID

Kontaktperson E-mail

Telefon Fax

mod skyldner
Firma TIMOCOM ID

Fordring
Faktura / kreditnota  (nr. / dato)

udestående beløb i kr. Betalingspåmindelse (dato) 

til at gå ind i sagen og på vegne af ordregiveren inddrive ovenstående skyldige beløb, dette når betalingsdatoen er overskredet med mindst 
30 dage og en betalingspåmindelse er sendt. 
(Vedlæg venligst: Faktura/tilgodehavende, transportordre og -kvittering, seneste rykkerskrivelse, evt. TIMOCOM kopi af tilbud, samtlige 
vigtige info om sagen, modkrav)

Vederlag
Der aftales et bearbejdningsgebyr på 20,00 € i forbindelse med denne aftale. 
Lykkes det TIMOCOM at inddrive det udestående beløb, skal ordregiveren betale provision ud fra beløbets størrelse, hvoraf 
bearbejdningsgebyret modregnes. I henhold til de lovmæssige forskrifter i RVG (lov om advokatsalærer) beløber provisionen sig på:

Udestående i euro op til 500 1.000 1.500 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000

Provision i euro 38,22 68,64 99,06 127,90 164,30 200,70 237,10 273,50 309,90

Alle gebyrer pålægges moms.

Under www.timocom.dk/Tjenester/Inkasso-International kan du læse mere om valutaer og gebyrer.

Ordregiveren forpligter sig til omgående at informere TIMOCOM om indbetalinger, tilgodehavender eller modregninger af ovenstående 
fordring inden 3 dage. Aftalen udføres udelukkende i henhold de aktuelle betingelser, der kan ses på www.timocom.dk/Brugerbetingelser. 
Med underskriften af dette dokument accepterer du udtrykkeligt disse betingelser.

Bekræftelse
Sted, dato Underskrift + stempel

Venligst send den fuldstændigt udfyldte og underskrevne formular som e-mail til: inkasso@timocom.com eller per fax til:  
+49 211 88 26 58 00

Tilsynsmyndighed: Præsidenten af OLG Düsseldorf, Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf 
Ansvarsforsikring: R+V Allg. Versicherung AG, Taunusstr. 1, 65193 Wiesbaden, nr. 440 25 517903965, Gælder inden for følgende geografiske område: EU
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