
Rykkerskrivelse nr. 1

Ovenstående er et eksempel på, hvordan en skabelon til en rykkerskrivelse 1 kan se ud. En rykkerskrivelse vil dog altid skulle tilpasses den 
konkrete situation, ligesom du selv vil skulle tjekke op på denne gældende rentesats. BoligZonen er ikke ansvarlig for indholdet, og vil i 
intet tilfælde kunne gøres ansvarlig for hverken indirekte eller direkte tab afledt af brugen af eksemplet.

(dato for rykkerens afsendelse)

(skyldners navn, adresse og e-mail)

Vedr. manglende betaling af af

Rykkerskrivelse nr. 1

Vi har desværre konstateret, at der ikke er sket rettidig betaling af vores tilgodehavende, som i henhold til 

fakturanr.                        af                        , vedrørende: 

(fakturanr.) (dato)

(kort beskrivelse af, hvad kravet vedrører)

(fakturadato)

pr. d.d. kan opgøres således: 

(fakturanr.)

Hovedstol i henhold til faktura

Tilskrevet rente fra                        til dags dato 

Rykkergebyr nr. 1, jf. rentelovens § 9 b 

Vores tilgodehavende i alt

Beløbet i henhold til faktura nr.                             skulle have været betalt senest den                        .

Ved opkrævning af rente skal der tages stilling til, hvilken af nedenstående metoder der anvendes: 

Kopi af fakturaen vedlægges.

(fakturanr.)

(fakturanr.) (oprindelige forfaldsdato)

(dato)

kr.

kr.

100,00kr.

Vi gør opmærksom på, at der påløber renter af vores tilgodehavende fra forfaldsdagen med 
procesrenten, p.t. 7,55 % p.a., jf. rentelovens § 3, stk. 1, jf.§ 5, til betaling sker. 

Vi gør opmærksom på, at der påløber renter af vores tilgodehavende med procesrenten, 
p.t. 7,55 % p.a. fra 30 dage efter fakturadatoen, jf. rentelovens § 3, stk. 2, jf.§ 5, til betaling sker. 
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Rykkerskrivelse nr. 1

Ovenstående er et eksempel på, hvordan en skabelon til en rykkerskrivelse 1 kan se ud. En rykkerskrivelse vil dog altid skulle tilpasses den 
konkrete situation, ligesom du selv vil skulle tjekke op på denne gældende rentesats. BoligZonen er ikke ansvarlig for indholdet, og vil i 
intet tilfælde kunne gøres ansvarlig for hverken indirekte eller direkte tab afledt af brugen af eksemplet.

På baggrund af ovenstående skal vi venligst anmode dig om, at indbetale vores tilgodehavende i 
henhold til ovenstående opgørelse senest 10 dage fra dato. 

Indbetalingen skal ske til vores konto i                                     (reg.nr.                    og kontonr.                              ). 

Venligst oplys fakturanr. ved indbetalingen.

Er der spørgsmål, kan disse rettes til                                                         .

Med venlig hilsen

(bankoplysninger)

(kontaktoplysninger)

(oplysninger på afsender: navn, firmanavn, CVR, adresse, e-mail, telefonnr.)

(reg.nr.) (kontonr.)
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