SIC

Skagen Innovationscenter

Dr. Alexandrinesvej 75 - 9990 Skagen - Tlf 98 44 57 13 - Mail: sic@shore.dk web: www.shore.dk

Kystdirektoratet
Højbovej 1
7620 Lemvig

Skagen d. 16 marts 2013.

EAN nr. 5798000893313

Projekt nr. 12/00818

Our. Ref. pj/cp

Påkravsskrivelse i henhold til inkassolovens paragraf 10 stk. 2 og 3 vedr. Invoice nr. 2519 af
11 marts 2013.
Jeg har med tak modtaget KDI’s brev af 13 marts 2013, hvor KDI tilbyder at betale en mindre del af
regningen.
Dette kan imidlertid ikke komme på tale og SIC fastholder kravet i henhold til den fremsendte
faktura.
SIC systemet er patentbeskyttet og modulerne kan derfor ikke afregnes til nettopriser. Deres
prokation afvises hermed, idet det er SIC som suverænt fastsætter sine priser med baggrund i
Udviklingsomkostningerne.
I henhold til lovgivningen på området fremsender vi derfor dette påkrav i henhold til inkassoloven,
og giver hermed KDI en frist til d. 2 april kl. 12.00 til at indbetale det fulde beløb uden yderligere
omkostninger.
Såfremt det fulde beløb ikke er indbetalt d. 2 april 2013, vil der straks blive indleveret en stævning
på beløbet med deraf følgende yderligere omkostninger.
Der tages forbehold for yderligere omkostninger på grund af de bevidst forkerte oplysninger på
Kystdirektoratets hjemmeside, som er en overtrædelse af markedsføringslovens kapitel 2.
Med venlig hilsen
Poul Jakobsen
Fakturaen er vedhæftet som bilag
Kopi Transportministeren

Påkravet fremsendes også pr. brev.
§ 10. Før der over for skyldneren må iværksættes andre foranstaltninger med henblik på inddrivelse af en fordring, skal der til
skyldneren være sendt en påkravsskrivelse, der opfylder betingelserne i stk. 2 og 3, og den i stk. 3 nævnte frist skal være
udløbet, jf. dog § 11.

Stk. 2. I påkravsskrivelsen skal tydeligt angives alle oplysninger, som er nødvendige for skyldnerens bedømmelse af
fordringen.

Stk. 3. I påkravsskrivelsen skal angives en frist, inden for hvilken skyldneren kan indfri fordringen, uden at der foretages

foranstaltninger, hvorved der påføres skyldneren yderligere omkostninger. Fristen skal være mindst 10 dage fra afsendelsen af
påkravsskrivelsen.

