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FACTORING – PROCEDURER OG BETINGELSER 

 
 

 
KHIs factoring-ydelser er målrettet erhvervsdrivende, der ønsker at forbedre deres likviditet ved at få 

pengene udbetalt straks efter udført arbejde og samtidigt nedbringe arbejdsbyrden med administration.  

 

 

Fordele ved factoring 

 

Som factoring-kunde vil du nyde godt af følgende fordele: 

 

 Udbetaling af dine tilgodehavender umiddelbart efter udført og færdigmeldt arbejde, dvs. ingen 

pengebinding og mindsket behov for kassekredit. 

 Mindre arbejdsbyrde i forhold til administration, idet KHI håndterer både udsendelse af rykkere og 

efterfølgende dialog med debitorer samt vedligeholdelse af ejer- og betaleradresser. 

 Reducerede omkostninger til porto, tryksager, bank-gebyrer, etc. 

 Mulighed for generel sparring i forhold, der vedrører din forretning. 

 Glidende overgang til inkasso-procedure, såfremt det er nødvendigt. 

 

 

Factoring i praksis 

 

Du skal ikke foretage dig andet end at udføre og færdigmelde arbejdet. Herefter vil KHI overføre pengene 

for det udførte arbejde direkte til din konto. Samtidigt med afregning sættes der markeringer i dit 

kartotek, så du kan se, hvilke ejendomme du har fået betaling for. Du vil også modtage en 

afregningsliste, der indeholder en oversigt over de fakturaer, vi udbetaler til dig. Afregning sker typisk én 

gang ugentlig, men kan aftales til 2 eller flere gange ugentlig.  

 

Factoring-ordningen medfører ikke, at du mister ’råderetten’ over dine fakturaer. Du kan naturligvis 

modtage penge direkte fra de debitorer, du måtte ønske. I disse tilfælde skal du blot sørge for at indtaste 

indbetalingen på ejendommen, hvorefter fakturaen automatisk holdes udenfor afregningen fra KHI.  
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Vilkår  

 

Factoring-kunder i KHI betaler hverken fast abonnement eller hotline-afgifter. Betaling for factoring-

ydelserne sker i forbindelse med udbetaling af dine tilgodehavender. KHI fratrækker 2,5% af faktura-

beløbet incl. moms, når fakturabeløbet er lig med eller mindre end kr. 10.000 incl. moms. Hvis 

fakturabeløbet er større end kr. 10.000 incl. moms fratrækkes der kun 1,5% af fakturabeløbet. Der er 

ingen skjulte gebyrer, betaling sker alene efter de to nævnte gebyrsatser. 

 

KHI fremsender 3 rykkere, hvorefter der automatisk iværksættes en ’no cure – no pay’ inkasso-

procedure. Læs mere om inkasso-proceduren og den videre inddrivelse i produktbladet ’Inkasso og 

videre inddrivelse – procedurer og betingelser’. 

 

Såfremt fakturabeløbet må afskrives efter at inkasso-proceduren er foretaget, vil det afskrevne beløb 

blive fratrukket på afregningslisten, og gebyret vil blive tilbagebetalt til dig. Afskrivningen sker alene 

som et værktøj i den interne debitorhåndtering. Afskrivningen betyder ikke, at fordringen er opgivet og 

tabt. KHI arbejder tæt sammen med en ekstern samarbejdspartner, der inddrages i den videre 

inddrivelse af fordringerne. Den videre procedure er også beskrevet i produktbladet ’’Inkasso og videre 

inddrivelse – procedurer og betingelser’. 

 

 

Yderligere spørgsmål? 

 

Hvis du har yderligere spørgsmål til vores factoring-ordning, er du velkommen til at kontakte os til en 

uforpligtende snak. 

 
 


