
Inkasso 
er mer enn 
penger

Trygg, engasjert og smidig



Gode relasjoner 
gir resultater
Kreditorforeningen er ikke helt som andre 
inkassoselskaper. Vi er eid av våre medlemmer, noe 
som gir oss et langsiktig fokus både på kundeforhold 
og det å løse saker.

Vi i Kreditorforeningen Vest skal være best på 
inkassotjenester på Vestlandet. Vi har rundt 800 
medlemmer, og mottar ca. 90 000 oppdrag i året. 
Våre 52 ansatte i Bergen og Stavanger betjener 
selskaper i mange bransjer - med hovedvekt på store 
og mellomstore selskaper i vår region. Lang erfaring 
og et solid økonomisk fundament, gjør oss til en trygg 
samarbeidspartner.

Våre saksbehandlere er faglig oppdaterte og har 
bred erfaring, alle med egen inkassobevilling. 
Som medlem forholder du deg til et fast 
saksbehandlerteam og vi er opptatt av tilgjengelighet 
og fleksibilitet både overfor oppdragsgiver og 
skyldner. Inkasso er mer enn penger.

Kreditorforeningen Vest er en del av 
Kreditorforeningen. Vi er i et nettverk med 
110 ansatte og kontorer fra Steinkjer i nord til 
Kristiansand i sør.

Løste saken. 

Saksbehandleren i 
Kreditorforeningen ga meg den 
beste julegaven jeg kunne få. 

Vi fikk sammen oversikt 
over gammel gjeld og 
skattekrav, og vi fikk laget en 
nedbetalingsplan som alle 
kreditorer aksepterte. Nå 
blir denne betjent månedlig, 
uten at jeg trenger å tenke på 
rettslig inkasso. 

Uten initiativet fra 
saksbehandleren  
i Kreditorforeningen hadde jeg 
aldri kommet i gang!

Terje (55), uføretrygdet
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En komplett 
inkassoleverandør
INKaSSo
Inkasso er kjernekompetansen i Kreditorforeningen. Vi tilbyr 
skreddersydde og bransjetilpassede løsninger for både små og store 
medlemmer.

KredITTVUrderINg
Kredittvurdering reduserer din risiko for tap. Velger du kredittvurdering 
gjennom oss betaler du kun for søk: Ingen faste avgifter.

FaKTUraoppFølgINg
Raskere oppgjør og bedre likviditet. Vi tilbyr fleksible løsninger og 
skreddersyr løsningene etter dine behov.

JUrIdISK bISTaNd
Som medlem i Kreditorforeningen får du gratis juridisk bistand på telefon 
og tilgang til advokater med spisskompetanse på inkasso.

KUrS og SemINarer
Faglig oppdatering og erfaringsutveksling. Kreditorforeningen arrangerer 
jevnlig lokale kurs og bransjeseminarer for våre medlemmer.

UTlaNdSINKaSSo
Har du krav utestående i utlandet? Kreditorforeningen har egen 
utlandsavdeling og nettverk av dyktige samarbeidspartnere over  
hele verden.

Vi er veldig godt fornøyd 
med Kreditorforeningen. 
Samarbeidet har gått 
knirkefritt, mye takket være 
vår egen faste saksbehandler. 
Det betyr mye at vi har en 
saksbehandler som kjenner 
både oss, bransjen og sakene.

regnskapskonsulent
Tore gregersen

Jæger aUTomobIl aS

De er løsningsorienterte i sitt 
arbeid og hensynet til skyldner 
er godt ivaretatt. Dette er viktig 
for Lyse og vårt omdømme. Vi 
gir Kreditorforeningen Vest vår 
beste anbefaling

gruppeleder betaling/innfordring 
Jorunn bahus

lySe aS

Enkelt elektronisk 
system og godt 
samarbeid med 
saksbehandler. 
Samarbeidet har 
fungert godt helt 
siden starten i 2008.

økonomi- og 
kommunikasjonsansvarlig 

beate rødseth 
Søre SUNNmøre 

reINhaldSVerK IKS
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Integrerte 
inkassoløsninger
Kreditorforeningen samarbeider med markedets mest 
brukte leverandører av kunde- og økonomisystemer. 
Vi tilbyr dermed både fullintegrasjoner og filløsninger  
- uansett bransje

n Søk direkte i ditt system
n Integrasjon mot økonomi- og kundeprogram
n Alle data overføres kryptert

Nettkontoret
Som medlem i Kreditorforeningen har du alltid tilgang til 
nettkontoret - der du enkelt melder inn saker og følger de 
sakene som er i arbeid. Her kommuniserer du også enkelt 
med saksbehandler.

n Alltid tilgjengelig 
n Ta ut rapporter
n Full oversikt
n Debitorweb

Fra skrekk tiL Løsning

Kreditorforeningen viste både 
hjelpsomhet og forståelse i 
min situasjon da jeg havnet i en 
økonomisk klemme. Sammen 
ble vi enige om en ordning 
med fast månedlig trekk på 
lønningsdag til kravet var 
betalt. Jeg satte stor pris på 
hvordan saken ble løst enkelt”.

Christine (25), butikkmedarbeider
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eivind hensten
Salgssjef
eh@kred.no
+47 51 90 54 61
+47 957 47 623

håkon a. bøe
Salgsdirektør
hab@kred.no
+47 55 57 33 30
+47 992 23 387

liv moe Jacobsen
Salgs- og kunderådgiver
liv@kred.no
+47 55 57 33 88
+47 481 22 680

anne lene arentzen
Salgskoordinator
annelene@kred.no
+47 55 57 33 24
+47 926 12 875

Kjetil Korsveien              
Salgssjef 
storkunder     
kjetil@kred.no
+47 932 64 177

La oss vise deg hva vi kan gjøre 
for ditt selskap!

Over 100 år med inkassosaker har lært oss at vi kommer lengst med imøtekommenhet. Det er vår jobb å få mest mulig 
tilbake til våre kunder. Da må vi evne å se menneskene bak inkassokravene, og jobbe sammen med dem for å finne en 
løsning. For oss er inkasso mer enn penger.

Inkasso er mer enn penger

KredITorForeNINgeN VeST Sa 
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