
UKAS BEDRIFT!

...HER SKJER DET!

Christiania Innfordring er det eneste inkassobyrået med kontor i Ven-
nesla, og har svært gode lokalkunnskaper og oversikt over privat-
markedet og næringslivet I Vennesla.  De har stor tro på å være der 
kundene er for kunne levere gode løsninger.  

Av Nicolai Olsen

- Det kan være flere ulike grunner til at skyldner ikke har klart å betale 
regningene i tide. Det kan skyldes samlivsbrudd, sykdom eller ar-
beidsledighet, men ofte ser vi at mye dreier seg om overbruk og at 
man er litt glemsk. Derfor kan de aller fleste gjøre opp for seg, og sak-
ene løses tidlig i inkassoprosessen. Respekt for skyldneren er en viktig 
verdi for oss, og vi sørger for en etisk god og riktig kundebehandling, 
forklarer Roger Mellemstrand, daglig leder i Christiania Innfordring – 
som var med å starte byrået tilbake i 2005.

Dersom en kunde ikke har betalt en faktura innen fristen, kan det 
bli sendt ut enten en purring eller et inkassovarsel. Før en faktura 
kan sendes til inkasso, må det ha blitt sendt ut et varsel – med minst 
14 dagers betalingsfrist. Om man lar være å betale eller reagere, og 
saken går videre til ordinær inkassoinndrivelse, kan man risikere å bli 
registrert med betalingsanmerkning hos kredittopplysningsbyråene. 
Dette kan få betydning for om man får lån, og lignende.

- Det er der vi kommer inn, og skal prøve å komme til en løsning net-
topp for å unngå dette og løse saken på frivillig basis, sier Andreas 
Malz, rådgiver og markedsansvarlig i Christiania Innfordring.

Han fortsetter:
- Vi tilstreber å få kontakt med skyldner per brev og på telefon slik at 
vi kan få til en frivillig løsning i form av betalingsavtale. Dersom vi ikke 
mottar respons på våre hevendelser, og betaling fra skyldner uteblir, 
oppsøker vi vedkommende om nødvendig. Det er vi det eneste inkas-
sobyrået i vår region som gjør. Det tenker man kanskje er en negativ 
ting, men erfaringsmessig opplever vi at skyldner er takknemlig og 

positive til at vi hjelper dem med å ta 
tak i de økonomiske utfordringene, sier 
daglig leder Mellemstrand.

En av kundene som har opplevd å få sv-
ing på betalingene etter dem byttet til 
Christiania Innfordring, er Blink Trafik-
kskole.

- Vi har prøvd andre inkassobyråer, 
men jeg kommer ikke til å bytte etter 
vi har brukt Christiania Innfordring. De 
er vi veldig fornøyd med. Om vi trenger 
hjelp med å innkreve penger av våre 
kjøreskoleelever, så gir jeg jobben vi-
dere til dem – og da blir det gjort. Vi 
får en god oppfølging, og har en bra 
dialog med dem underveis i sakslø-
pet, forklarer Torill Wikne Haagensen, 
kontorsjef og økonomiansvarlig i Blink 
Trafikkskole.

- Det er viktig for oss som aktør å ha et nært forhold med kundene våre. 
Vi vektlegger personlig kommunikasjon og det at vi er tilgjengelige. 
Våre kunder skal kjenne oss. Derfor har vi to lokalkontor, ett på Hun-
søya og ett i Arendal, slik at vi lettere skal kunne vise oss i nærområ-
det, sier Mellemstrand, som jobber sammen med Malz på lokalkon-
toret i Vennesla.

- Vi trives veldig godt her. Det er noe med folkene her i bygda som 
man bare må like, sier de to kristiansanderne.
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Inkassobyrå med det
personlige i fokus!

KUNDEKONTAKT: Roger Mel-
lemstrand (midten), daglig leder i 
Christiania Innfordring, og Andreas 
Malz, markedsansvarlig, mener det 
er viktig å ha et personlig forhold til 
kundene sine. Derfor tar de gjerne 
turen til kundene for en prat, som her 
med Torill Wikne Haagenstad i Blink 
Trafikkskole.

FORNØYD: Torill Wikne Haagenstad, økonomiansvarlig i Blink Trafikkskole, har 
brukt andre inkassofirmaer, men kommer ikke til å bytte etter hun har samarbei-
det med Andreas Malz (t.v., markedsansvarlig) og Roger Mellemstrand (daglig 
leder) i Christiania Innfordring.


