
Rykker/Inkassovarsel

Vi skriver som inkassopartner for Nets DanID A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, CVR: 30808460 der har bedt
os om at inddrive dit udestående vedrørende Faktura 603480269

Kravet kan specificeres som følger:

Skyldigt beløb 308,78
Tilskrevne renter til dato 2,36
Total 311,14

Modtager vi ikke din betaling inden den 28-08-2021, vil denne faktura blive overdraget til retslig inkasso, hvilket vil
medføre yderligere omkostninger.

Vi imødeser din indbetaling på 311,14 inden den 28-08-2021 og vi beder dig benytte betalingsoplysningerne nedenfor.

Ved brug af IBAN/SWIFT til betaling, benyt da følgende informationer: IBAN: DK6520006893781267 / SWIFT:
NDEADKKK.

Husk at oplyse dit journal nummer 10414-59984 ved alle henvendelser.

Vi gør opmærksom på at Nets DanID / NemID har sendt din faktura via e-boks, eller elektronisk via NemHandel / EAN
nummer eller på mail. Hvis ikke du har modtaget en faktura med posten, kan du forsøge at logge på e-boks erhverv for
at se de berørte fakturaer.

Med venlig hilsen

Intrum A/S

Ved betaling benyt venligst følgende informationer:
Log ind på https://selvbetjening.intrum.dk/. Bruger-id 3674851 og adgangskode +>hS8+2+ii

Betalingsdato: 28-08-2021, Beløb: kr. 311,14
Udfyldelse af girokort: +71< 000200252000969+88294335<
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Ved betaling benyt venligst følgende informationer:
Log ind på https://selvbetjening.intrum.dk/. Bruger-id 3674851 og adgangskode +>hS8+2+ii

Betalingsdato: 28-08-2021, Beløb: kr. 311,14
Udfyldelse af girokort: +71< 000200252000969+88294335<



Specifikation af krav
Journal nummer: 10414-59984

Poster Dato Forfaldsdato Beløb
Faktura 603480269 31-05-2021 01-07-2021 208,78
Kompensationsgebyrer 100,00
Renter 2,36
Total 311,14

Renten er beregnet i henhold til renteloven med en rentesats på 7,65 % p.a. med første renteberegnings dato d.
02-07-2021.

Rentestartsdato kan være beregnet fra forfaldsdato eller fra 30 dage efter der er fremsendt anmodning om betaling eller i
henhold til aftale. Såfremt der ikke er aftalt en fast rentesats vil renten være den gældende morarentesats for kravet i
henhold til renteloven. Rentestartsdato er udtryk for den første oprindelige dato for beregning af rente, som ved
efterfølgende aftale, indbetaling eller opgørelse kan have afbrudt beregningsdatoen. Ligeledes kan efterfølgende krav
fra Kreditor have medført yderligere beregningsdatoer for dele af kravet. Kontakt eventuelt Intrum A/S, hvis du er i
tvivl om opgørelsen.

I forbindelse med nærværende sag har Intrum A/S som dataansvarlig modtaget og registreret personoplysninger om dig.
Dette med det formål, som følger af Kreditors berettigede interesse i at opnå hurtig kontakt og betaling af kravet samt
for at gennemføre det bedste og mindst omkostningstunge forløb for dig som registreret hos Intrum A/S. Endvidere kan
der blive indsamlet oplysninger fra offentlige myndigheder og private virksomheder med henblik på datavalidering og
databerigelse, ligesom vi skal gøre opmærksom på, at vi løbende opdaterer dine kunde- og kreditoplysninger ved at
tilmelde og indhente oplysninger fra CPR/CVR samt kreditoplysningsbureauer godkendt af Datatilsynet. Oplysninger
opbevares så længe de er saglige og relevante at beholde, dog makimalt 5 år fra sagens afslutning, hvorefter de
anonymiseres.

Dine personoplysninger kan blive videregivet til kreditor, advokatforbindelser, domstole, andre selskaber i vores
koncern, andre af Intrum A/S's databehandlere samt på forlangende andre offentlige myndigheder. Såfremt data
undtagelsesvis kan tilgås fra eller sendes til et land udenfor EØS, vil det alene ske under iagttagelse af passende
sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med EU's persondataregulering. Du kan ved fremsendelse af en skriftlig
forespørgsel få en specifikation af de oplysninger, vi er i besiddelse af samt gøre indsigelse til databehandlingen
herunder forhold omkring berigtigelse, sletning og dataportabilitet. Du skal i alle tilfælde kontakte Intrum A/S's
Databeskyttelsesrådgiver på e-mail, dk.dpo@intrum.com eller adressere dit brev til Intrum A/S att.
Databeskyttelsesrådgiver. Datatilsynet er klageinstans og tilsynsmyndighed for behandling af persondata i Danmark.

For yderligere information omkring hvordan vi behandler dine persondata og dine rettigheder i den forbindelse kan vi
henvise til www.intrum.dk/persondatapolitik.
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