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Het Nationaal Loket Alimentatie Inning (NLAI) biedt u hulp wanneer u niet genoeg of niet op tijd alimentatie heeft ontvangen. Het
NLAI int in heel Nederland tot 5 jaar terug de achterstanden in partneralimentatie, kinderalimentatie en indexeringen. Ook bij het
innen van eenmalige kosten of bijdragen kan het NLAI alimentatiegerechtigden van dienst zijn.
MET OF ZONDER NOTARIËLE AKTE OF BESCHIKKING
Bij het NLAI kan men zowel met als zonder notariële akte of beschikking terecht, dus ook in gevallen waarbij de alimentatie
onderling is overeengekomen.
WERKWIJZE
Het NLAI heeft een aantal middelen tot haar beschikking om zo snel mogelijk achterstanden te innen. Hoe langer de ex-partner
wacht met het betalen van de achterstand, des te meer middelen ingezet kunnen worden om het gewenste resultaat toch te
bereiken.
Aanmanen
Het innen van een achterstand start met het aanmanen van de ex-partner. Dit gebeurt binnen twee werkdagen na ontvangst van
een opdracht. Om de achterstand niet verder op te laten lopen moet de ex-partner binnen vijf dagen tot betaling van de
achterstallige alimentatie over gaan. Meestal is aanmanen voldoende om de betaling te ontvangen.
Bezoeken
Gebeurt dit niet, dan kan het NLAI een gerechtsdeurwaarder ‘formeel bevel’ laten doen. Het inschakelen van een
gerechtsdeurwaarder gebeurt altijd in overleg met de opdrachtgever. De ingeschakelde gerechtsdeurwaarder zal de ex-partner
vertellen dat deze tot betaling over moet gaan, omdat er anders beslag gelegd zal worden.
Beslagleggen
Wanneer de ex-partner dan nog de achterstallige alimentatie niet betaalt, wordt overlegd of daadwerkelijk tot beslaglegging zal
worden overgegaan. Denk hierbij aan beslag op het inkomen of bankrekeningen. Het NLAI laat nooit beslag leggen zonder dat te
hebben overlegd.
GEEN WACHTLIJST
Het NLAI heeft geen wachtlijst, waardoor men direct geholpen wordt bij het innen van de alimentatie. Zo wordt voorkomen dat
achterstanden onnodig nog verder oplopen.
GEEN MINIMALE TERMIJNEN OF BEDRAGEN
Bij het NLAI hoeft een opdrachtgever geen minimale termijn en geen minimaal bedrag achterstand te hebben om een inningtraject
op te laten starten.
WEKELIJKS DOORSTORTEN
Het NLAI stort alle ontvangen gelden waar een opdrachtgever recht op heeft wekelijks door, zodat deze zelf niet onnodig in
betalingsproblemen komt.
TARIEVEN
Het NLAI brengt haar tarief pas in rekening wanneer er daadwerkelijk alimentatie geïnd is. Het maakt daarbij niet uit of er aan het
NLAI, de opdrachtgever of aan derden betaald is. Wanneer er niets wordt geïnd, worden er ook geen kosten aan een opdrachtgever
doorberekend.
Incassoprovisie
Het NLA rekent 12% incassoprovisie over de geïnde bedragen.
Geen dossierkosten
Het NLAI rekent geen dossierkosten.
Geen voorschot bij aanvang
Omdat het niet ontvangen van alimentatie of andere bijdragen vaak financieel al lastig genoeg is, hoeft men bij het NLAI geen
voorschotten te betalen.
NADER KENNISMAKEN
Wij leggen u graag verder uit wie wij zijn en hoe wij werken. Bezoek daarvoor eens onze website: www.nlai.nl. Heeft u daarna nog
vragen, neemt u dan gerust contact op. Wij staan u ook graag te woord.
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