Almindelige betingelser for aftaler om brug af ydelser på
Mødeadvokat.dk
1. Generelt
Disse almindelige betingelser gælder for alle aftaler mellem Mødeadvokat.dk og dennes
kunder.
Enhver fravigelse af nærværende betingelser skal aftales skriftligt i særskilt aftaledokument.
De til enhver tid gældende betingelser kan findes på www.mødeadvokat.dk/betingelser.
2. Aftalens Parter
Mødeadvokat.dk er 100 % ejet og drevet af Mortang Advokater v/Tom Mortang, cvr.nr.
18075784.
Ved Kunden forstås den, der indgår aftaler om køb af ydelser hos Mødeadvokat.dk, jf. pkt. 3.
Ved Skyldner forstås den juridiske eller fysiske person, som Kunden eller Kundens klient har et
krav mod.
3. Aftaleindgåelse mv.
Aftalen om Kundens benyttelse af Mødeadvokat.dk’s ydelser indgås ved Kundens henvendelse
på Mødeadvokat.dk’s hjemmeside (www.mødeadvokat.dk), og Kunden er eneansvarlig for de
indtastede oplysninger.
Kontakt mellem Mødeadvokat.dk og Kunden skal foregå via mail.
Mødeadvokat.dk forpligter sig til at møde i fogedretten for Kunden, såfremt Mødeadvokat.dk
senest 7 dage før mødet har modtaget oplysning om tidspunkt og de under pkt. 4 anførte
øvrige oplysninger fra Kunden.
Mødeadvokat.dk kan efter særskilt aftale møde i fogedretten for Kunden på trods af, at
oplysningerne modtages senere end 7 dage før mødet.
Mødeadvokat.dk er berettiget til at afvise Kunden eller enkelte sager for Kunden efter
Mødeadvokat.dk’s screening for interessekonflikt m.v.
Såfremt Kunden eller en af dennes sager afvises på grund af interessekonflikt eller andet,
forpligter Mødeadvokat.dk sig til snarest muligt at oplyse Kunden herom, se pkt. 8 vedrørende
etik.

4. Mødeadvokat.dk’s ydelser
Mødeadvokat.dk møder ved eget personale i fogedretten med henblik på tvangsfuldbyrdelse af
pengekrav, herunder foretagelse af udlæg og indgåelse af afdragsordninger.
Mødeadvokat.dk giver kun møde i fogedsager, hvori sagen behandles af kontorfoged, jf. Rpl. §
19, stk. 3, medmindre andet særskilt skriftligt aftales.
Mødegivning omfatter fremmøde i alle retskredse i Danmark, telefoniske fogedretsmøder og
fogedretsmøder på Skyldners adresse eller forretningssted i Danmark. Undtaget er Færøerne
og Grønland.

4a. Afdragsordning
Mødeadvokat.dk er berettiget til at indgå aftaler om afdrag med Skyldner på vegne af Kunden,
når afdragsaftalen indeholder vilkår om betaling af hovedstol, renter og omkostninger ved 10
eller færre månedlige afdrag.
Kunden kan give instruks om, at Mødeadvokat.dk kan acceptere mere end 10 afdrag.
Såfremt der ikke gives instruks om andet, vil starttidspunktet for afdragsordninger være
førstkommende 1. i måneden eller den 1. i den følgende måned. Hvis Skyldner ikke accepterer
starttidspunktet, accepterer Mødeadvokat.dk ikke afdragsordning.
Undtaget herfra er dog aftaler om afdrag, når der opnås udlæg i fast ejendom, hvor
Mødeadvokat.dk noterer fogedrettens beslutning vedrørende afdragsperiode.
4b. Genstand for udlæg
Kunden gøres opmærksom på retsplejelovens kapitel 47 om udlæggets genstand og
retsvirkninger, hvori udgangspunktet er, at Skyldner har ret til at anvise genstanden for
udlægget.
Mødeadvokat.dk er dog forpligtet til at forsøge at følge Kundens instruks om genstanden for
udlæg, såfremt en sådan er givet i forbindelse med anmodning om mødegivning.
Såfremt Kunden har undladt at give instruks om genstanden for udlæg i forbindelse med
anmodning om mødegivning, er Mødeadvokat.dk berettiget til at foretage udlæg efter eget
skøn.
Såfremt fogedretten ikke vil følge den af Kunden afgivne instruks om genstanden for
udlægget, er Mødeadvokat.dk ikke forpligtet til at anmode om kendelse herom.
4c. Politifremstilling
Mødeadvokat.dk anmoder alene om politifremstilling, jf. retsplejelovens §§ 494, stk. 2 og stk.
4, såfremt Kunden har givet instruks herom i forbindelse med anmodning om mødegivning.
Kunden skal selv sørge for rettidig betaling af retsafgift for politifremstillingen direkte til
fogedretten.
Kunden gøres opmærksom på, at manglende rettidig indbetaling af retsafgift vil medføre, at
sagen afsluttes i fogedretten uden politifremstilling.
Mødeadvokat.dk er uden ansvar i ethvert henseende herfor.
4d. Oplysninger om Skyldner
Kunden er forpligtet til at afgive korrekte oplysninger om Skyldner i forbindelse med
anmodning om mødegivning.
Mødeadvokat.dk er ikke forud for det berammede møde i fogedretten forpligtet til at indhente
oplysninger om Skyldner, herunder oplysninger om forkyndelsesadresse eller andet.
4e. Opgørelse af kravet
Kunden er i forbindelse med anmodning om mødegivning til Mødeadvokat.dk forpligtet til at
opgøre kravet korrekt pr. datoen for fogedforretningens afholdelse.

Mødeadvokat.dk er ikke forpligtet til at opgøre kravet yderligere overfor fogedretten, herunder
med renteopgørelse for perioden mellem indlevering af fogedrekvisition og fogedforretningens
afholdelse.
Kunden er forpligtet til uden unødigt ophold at oplyse Mødeadvokat.dk om ændring af kravet,
herunder men ikke begrænset til indbetalinger og krediteringer.
Kunden alene har ansvaret for, at kravet er korrekt opgjort på tidspunktet for fogedretsmødet.
Såfremt kravet ikke er opgjort korrekt, og dette beror på forhold, som Mødeadvokat.dk ikke er
ansvarlig for er Kunden forpligtet til at friholde Mødeadvokat.dk for ethvert tab, som
Mødeadvokat.dk måtte have i forbindelse hermed, herunder krav i henhold til retsplejelovens §
505.
4f. Fundamentet
Mødeadvokat.dk er efter endt fogedforretning berettiget til at anmode fogedretten om at
returnere sagens dokumenter direkte til Kunden.
Såfremt Mødeadvokat.dk er nødt til at medtage originale dokumenter fra fogedforretningen, vil
disse blive fremsendt til Kunden med anbefalet post, og portoudgiften vil blive opkrævet i
forbindelse med afregning af sagen.
4g. Afrapportering/fogedretsrapport
Efter endt fogedforretning vil fogedretsrapport være tilgængelig på Mødeadvokat.dk’s
hjemmeside senest 24 timer efter endt fogedretsmøde. Blanket til fogedretsrapport forefindes
på Mødeadvokat.dk’s hjemmeside. Sagen er afsluttet, når fogedretsrapporten er tilgængelig på
Mødeadvokat.dk’s hjemmeside.
En oversigt over sagens praktiske behandling kan ses i vejledningen, der er tilgængelig på
Mødeadvokat.dk’s hjemmeside.
4h. Tilbagekaldelse
Kunden kan uden omkostninger aflyse sager indtil 4 hverdage før fogedforretningens
afholdelse.
Sker aflysning senere end 4 hverdage før fogedforretningens afholdelse, vil sagen blive
afregnet i henhold til pkt. 6, 2. pkt.

5. Lagring af oplysninger
Afsluttede sager vil være tilgængelige for Kunden på Mødeadvokat.dk’s hjemmeside i op til 6
måneder fra afslutningstidspunktet, jf. pkt. 4g.
Dog gemmes sagerne på Mødeadvokat.dk’s server i op til 3 år fra afslutningstidspunktet,
hvorefter disse slettes.
6. Pris og afregning
Prisen for Mødeadvokat.dk’s mødegivning ved fogedmøder, jf. pkt. 4, er det af fogedretten
tilkendte mødesalær for mødet. Såfremt fogedretten - uanset årsag - ikke tilkender
mødesalær, er prisen for mødegivning det mødesalær, der ud fra sagens beskaffenhed
forventeligt ville blive tilkendt i henhold til gældende takster.

Ydermere er Mødeadvokat.dk berettiget til at opkræve eventuelle afholdte udlæg til retsafgifter
og portoudgifter ved postforsendelse med anbefalet post.
Afregning af mødesalær og eventuelle afholdte udlæg på afsluttede sager sker månedligt ved
fremsendelse af faktura pr. mail.
7. Ansvar
Mødeadvokat.dk er alene ansvarlig for at give møde på det af Kunden anviste tidspunkt og
sted, og Mødeadvokat.dk skal fremme sagen bedst muligt under mødet, jf. pkt. 3a-g.
Mødeadvokat.dk er ikke ansvarlig for kravets eksigibilitet, kravets opgørelse, kravets beståen,
herunder forældelse, behandling af eventuelle tvister med Skyldner, indgivelse af kæremål,
alle former for eftersagsbehandling, herunder tinglysning, denuntiation, opkrævning af afdrag
o.l. Opremsningen er ikke udtømmende.
Mødeadvokat.dk forpligter sig til at fremsende originale fundamenter med anbefalet post, og
postforsendelsesrisikoen påhviler Kunden.
Mødeadvokat.dk er kun erstatningsansvarlig ved grov uagtsomhed, og Mødeadvokat.dk’s
erstatningsansvar er begrænset beløbsmæssigt til det under sagen tilkendte mødesalær og
sagens retsafgift. Såfremt der ikke er tilkendt mødesalær i sagen, begrænses
erstatningsansvaret til det mødesalær, der ud fra sagens beskaffenhed forventeligt ville blive
tilkendt i henhold til gældende takster.
8. Etik
Mødeadvokat.dk må ikke uden Kundens forudgående skriftlige accept kontakte Kundens kunde
(kreditor).
Mødeadvokat.dk er underlagt de advokatetiske regler.
9. Lovvalg og værneting
Enhver tvist mellem Mødeadvokat.dk og Kunden, som ikke kan løses i mindelighed, skal
afgøres efter dansk ret og med Københavns Byret som værneting i første instans og Østre
Landsret i anden instans.

