Er du interesseret i at vide mere om hvad foreningen kan
gøre for dig og din inkassovirksomhed ?
Læs mere på www.advokatinkasso.dk eller kontakt:
Foreningen Danske INKASSOadvokater
H.C. Andersens Boulevard 45
1553 København V.
Tlf. 33 43 70 00

Medlemskab af Danske INKASSOadvokater ?

Eller send en mail til:
info@advokatinkasso.dk
Så hører du fra os.

10 gode grunde til at indmelde din virksomhed...

Hvad vil Danske INKASSOadvokater ?

10 gode grunde til at indmelde
din virksomhed...

Foreningens formål er at sikre de bedste vilkår for korrekt og effektiv
inddrivelse af nødlidende fordringer i Danmark.

•

Du har behov for en forening der varetager dine interesser
overfor politikere, kreditoplysningsbureuer, domstolene, erhvervsorganisationer, advokatsamfundet, inkassobureaer m.fl.

•

Du ønsker at være repræsenteret i lovforberedende arbejdsgrupper og påvirke dine muligheder for at drive en effektiv inkassovirksomhed.

•

Du har brug for en forening til at fortælle landets medier, at
der stadig findes advokatkontorer, der interesserer sig for inkasso
og gerne vil hjælpe erhvervsdrivende med at afværge og forebygge
tab.

•

Du ønsker hjælp til at udvikle og vedligeholde markedsføringsmateriale.

•

Du har interesse i nyhedsbreve med fagligt nyt om inkasso.

•

Du har interesse i at modtage nyhedsbreve, som kan rundsendes til dine erhvervskunder.

•

Du har interesse i en aktiv hjemmeside med fokus på inkasso,
hvor du og dine kunder kan hente nyttig information, adgang til
beregninger, indtastning af inkassosager online, brevkasse m.m.

•

Du har glæde af et mødenetværk af professionelle kollegaer,
der kan møde på dine vegne til faste lave priser, som gør dig mere
konkurrencedygtig.

•

Du er interesseret i et netværk, der kvalitetssikrer sagsbehandlingen gennem løbende kvalitetskontrol.

•

Du har behov for at høre om kollegaers erfaringer og forslag til
at forbedre og effektivisere dine arbejdsprocesser.

Dette vil foreningen forsøge at opnå gennem en række aktiviteter, herunder:
•

at deltage i den samfundsmæssige debat om private og offentliges
muligheder for inkasso,

•

at virke for en styrkelse af advokaternes position på området,

•

at der generelt skabes aktiviteter, så medlemmerne i det daglige
arbejde kan gennemføre et hurtigt, rationelt og kompetent inkassoarbejde,

•

at medlemmerne bliver orienteret om inkassorelaterede produkter
fra markedsaktørerne, lovinitiativer, administrative forskrifter og
lignende,

•

at medlemmerne gennem et sekretariat informerer hinanden om
relevante afgørelser, praksis m.v., der kan have generel interesse,

•

at foreningen forestår driften af en hjemmeside, der præsenterer
foreningen og giver information om inkasso af almen interesse,

•

at markedsføre advokatinkasso,

•

at medlemmerne har pligt til at sikre et højt kompetenceniveau,

•

at medlemmerne underkaster sig en løbende kvalitetskontrol.

