NY Medlemsavtale
- Egeninkasso er lønnsomt
inn skyldnerens navn og beløp. Det tar kun
noen minutter. Står man fast eller trenger
råd, tilbyr vi våre brukere gratis telefonsupport, sier han. Over 50 av Bedriftsforbundets
medlemsbedrifter benytter nå systemet.
- Egeninkasso kan også benyttes selv om
bedriften benytter et factoringselskap, sier
Klubbenes. Dersom skyldner ikke betaler,
går kravet ofte til et inkassoselskap som
factoringfirmaet samarbeider med. Da kan
kunden kan ta tilbake oppdraget og foreta
egeninkasso. Egeninkasso kan benyttes både
mot private skyldnere og bedrifter, understreker han.

Markedssjef Eivind Klubbenes (t.v.) og seniorkonsulent Bjørn Rønbeck i Solvent.

Egeninkasso gjør at bedrifter som har utestående fordringer får inn pengene sine raskt og
skyldner spares for store rente- og gebyrkostnader, sier markedssjef Eivind Klubbenes i
Solvent Egeninkasso.
Solvent tilbyr medlemmene i Bedrifts
forbundet rabatt på et egeninkassosystem
som i følge Klubbenes fungerer som et
vinn-vinn system for begge involverte parter.
- Skyldner blir ikke påført uhåndterbare
merkostnader, og fordringshaver får pengene
sine raskere, sier han.

Enkelt i bruk
- Inkassosystemet er svært enkelt å benytte.
Inndriver følger ferdige maler, og man blir
automatisk varslet om det man skal gjøre
gjennom hele prosessen, sier Klubbenes.

- Hvilke bedrifter mener du med fordel
kan benytte seg av egeninkasso?
- Alle bedrifter som har problemer med sene
og uvillige betalere. Har bedriften utestående
fordringer utover gitt betalingsfrist og beløpene til sammen overstiger 15 000 kroner,
bør det være aktuelt. Da fungerer bedriften
som en bank som låner kunden penger over
tid, sier Bjørn Rønbeck, seniorkonsulent i
Solvent.
- Ved egeninkasso får bedriften inn pengene fort og skyldner slipper store renteog gebyrpåslag. Bedriftene benytter ofte
inkassoselskaper. I realiteten er dette dårlig
økonomi, fordi elementene i et egeninkassoprogram forteller i detalj hva som skal gjøres.
Skjemaene ligger ferdige og det er bare å fylle

Ved tvil om fordring
Skulle det være tvil eller uenighet om beløpet
mellom fordringshaver og skyldner, anbefaler
de at partene snakker sammen og blir enige
om beløpet. Da unngår partene unødig strid
senere. - Det er lurt å ta kontakt så tidlig som
mulig dersom man har betalingsvansker eller
utestående beløp, sier Rønbeck, som har jobbet i et inkassobyrå i mange år.
- Bruk av inkassobyrå er kun en stor omvei og
dårlig behandling av kunden. Ved egeninkasso
løses flere saker frivillig og de øvrige saker
sendes direkte til namsmann med trekk i lønn
for privatpersoner. Firmaskyldnere sendes til
lensmannen som forkynner konkursvarsel.
For mer informasjon om medlemsavtalen, se
Bedriftsforbundets medlemssider på
www.bedriftsforbundet.no eller
www.solvent.no
sunde@bedriftsforbundet.no

Pen økning i bruken av medlemsfordelene
Mange av våre samarbeidspartnere kan
fortelle om en pen økning i våre medlemmers
bruk av medlemstilbudene.
Esso Norge rapporterer om økt bruk av
drivstoffavtalen, og mobiltelefonibruken hos
våre medlemmer kan tyde på stor og økende
aktivitet, i hvert fall om ringevolumene skal
legges til grunn, kan samarbeidspartner
NetCom berette.

Stadig flere benytter seg av gunstige priser på
rekvisita fra Norengros, og våre forsikrings
medarbeidere er opptatt av at stadig flere
medlemmer ber om råd og tegner sine
forsikringer i vårt forsikringskontor. Knapt
noen av våre samarbeidspartnere informerer
om reduksjon i bruken av avtalene, noe vi
finner hyggelig og naturlig. Reduserte kostnader gir bedre økonomi, så medlemskap i
Bedriftsforbundet kan være lønnsomt.
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