
 

Algemene Voorwaarden van Gonesh Advocatuur 
 

1. Gonesh Advocatuur is de eenmanszaak van mr. drs. A.J.F. Gonesh. Het kantoor is ingeschreven in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27359845. 

 

2. Alle aan Gonesh Advocatuur en/of mr. drs. A.J.F. Gonesh verleende opdrachten worden, met 

terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 en 7:409 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd 

door Gonesh Advocatuur.  

 

3. Opdrachten worden uitsluitend onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaard en 

uitgevoerd. Alle aan Gonesh Advocatuur verleende opdrachten leiden tot inspanningsverplichtingen en 

niet tot resultaatsverplichtingen. Aan de uitvoering van de verstrekte opdracht kunnen derden geen 

rechten ontlenen en geschieden enkel ten behoeve van de opdrachtgever.  

 

4. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de 

hand gewezen. Deze algemene voorwaarden zijn ook van (uitsluitende) toepassing op vervolg-, 

aanvullende of nieuwe opdrachten van de opdrachtgever.  

 

5. Door het verstrekken van een opdracht aan Gonesh Advocatuur doet de opdrachtgever afstand van zijn 

of haar recht om Gonesh Advocatuur en alle aan haar verbonden personen aansprakelijk te stellen uit 

hoofde van wanprestatie of onrechtmatige daad welke verband houden met (de uitvoering van) de aan 

Gonesh Advocatuur verstrekte opdracht(en). 

 

6. Iedere aansprakelijkheid van Gonesh Advocatuur is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende 

geval uit hoofde van de ter zake afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, 

vermeerderd met het bedrag van het onder de desbetreffende verzekering toepasselijke eigen risico. 

 

7. Gonesh Advocatuur is verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid bij een Nederlandse 

verzekeringsmaatschappij. Deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt schade tot een bedrag van 

€ 500.000,- per aanspraak, met een maximum van tweemaal het verzekerde bedrag voor in enig 

verzekeringsjaar bij de verzekeraar ingediende aanspraken. Indien het te verzekeren belang van de 

opdrachtgever het verzekerde bedrag overstijgt dan zal Gonesh Advocatuur zich op schriftelijk verzoek 

inspannen om voor rekening van opdrachtgever een hogere verzekeringsdekking af te sluiten. 

 

8. Iedere aansprakelijkheid van Gonesh Advocatuur is, behoudens voor zover rechtens onmogelijk, beperkt 

tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de ter zake afgesloten 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de 

desbetreffende verzekering toepasselijke eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van 

de verzekeraar(s) komt. Indien om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van 

voornoemde beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid van Gonesh Advocatuur 

beperkt tot het door Gonesh Advocatuur in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte 

honorarium, behoudens opzet of grove schuld. 

 

9. In geval niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij de opdrachtgever 

bekend waren (of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest), vervalt elke aanspraak op 

schadevergoeding jegens Gonesh Advocatuur (onverminderd het in 6:98 BW bepaalde). 

 

 



 

 

 

10. Gonesh Advocatuur is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van door haar ingeschakelde 

derden. De opdrachtgever vrijwaart Gonesh Advocatuur tegen alle aanspraken van derden, de redelijke 

kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de 

werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid 

of opzettelijke misdraging van Gonesh Advocatuur. 

 

11. Gonesh Advocatuur kan uitsluitend geacht worden lopende verjaringstermijnen en vervaltermijnen te 

stuiten indien en voor zover Gonesh Advocatuur en de opdrachtgever dit expliciet schriftelijk zijn 

overeengekomen in de overeenkomst van opdracht. 

 

12. De door Gonesh Advocatuur gehanteerde uurtarieven worden jaarlijks vastgesteld. Het honorarium 

wordt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren 

vermenigvuldigd met het door Gonesh Advocatuur vast te stellen uurtarieven. Gonesh Advocatuur is 

gerechtigd om vooraf als ook tijdens de uit te voeren werkzaamheden, een voorschot te verlangen. 

Betaalde voorschotten worden verrekend met de laatste declaratie. Door Gonesh Advocatuur ten 

behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Ter 

dekking van algemene kantoorkosten (zoals porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten e.d.) kan 

daarenboven een percentage van het honorarium in rekening worden gebracht. 

 

13. Gonesh Advocatuur brengt in beginsel maandelijks de gemaakte kosten aan de opdrachtgever in 

rekening. Gonesh Advocatuur hanteert een betalingstermijn van 8 dagen, te rekenen vanaf de datum 

van de declaratie. De opdrachtgever kan aan dit beginsel geen rechten ontlenen. Gonesh Advocatuur is 

gerechtigd na het verstrijken van de betalingstermijn aanspraak te maken op vergoeding van de 

wettelijke rente, alsmede op de buitengerechtelijke incassokosten (welke kosten te begroten zijn op 15% 

van de hoofdsom, dan wel op zodanig lager percentage als dwingendrechtelijk mocht zijn 

voorgeschreven).  

 

14. Gonesh Advocatuur verzendt haar facturen in beginsel alleen digitaal. Opdrachtgever wordt geacht het 

digitaal ontvangen van facturen te hebben geaccepteerd. De gegevens uit het gedigitaliseerde 

boekhoud- en factureersysteem van Gonesh Advocatuur gelden tussen partijen als bewijs van 

verzending van de betreffende factuur. 

 

15. Bij gebreke van het schriftelijk melden van bezwaren tegen een declaratie binnen 30 dagen na ontvangst 

daarvan, wordt de opdrachtgever geacht de declaratie, alsmede de daaraan ten grondslag liggende 

werkzaamheden en registratie te hebben geaccepteerd. 

 

16. Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling van de facturen raakt de opdrachtgever in verzuim en is 

Gonesh Advocatuur zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten en 

opgeschort te houden, totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Gonesh Advocatuur is niet 

aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van werkzaamheden. 

 

17. Gonesh Advocatuur heeft te allen tijde de bevoegdheid de opdracht te beëindigen door schriftelijke 

opzegging. Gonesh Advocatuur heeft de bevoegdheid de opdracht schriftelijk op te zeggen met 

inachtneming van een zodanige termijn en op zodanige wijze dat de belangen van de opdrachtgever 

zoveel mogelijk blijven gewaarborgd. 

 

18. Gonesh Advocatuur bekijkt bij het aangaan van de eerste overeenkomst en op basis van de door de 

opdrachtgever verstrekte financiële gegevens of hij/zij in aanmerking komt voor gesubsidieerde 



 

rechtsbijstand. De cliënt is verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte informatie. Ter 

beoordeling of opdrachtgever al dan niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, wordt 

verwezen naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org). Gonesh Advocatuur is niet 

verplicht werkzaamheden te verrichten op basis van de door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand 

gelijk opdrachtgever niet verplicht is de werkzaamheden door Gonesh Advocatuur op basis van 

gesubsidieerde rechtsbijstand te laten verrichten. 

 

19. Indien van bijstand op gesubsidieerde basis wordt afgezien, wordt deze afspraak tussen partijen 

schriftelijk vastgelegd. Indien Gonesh Advocatuur besluit om opdrachtgever op deze basis bij te staan, is 

Gonesh Advocatuur bevoegd om een voorschot op de te verwachten eigen bijdrage en het te 

verwachten griffierecht te verlangen, alvorens de overeengekomen werkzaamheden worden 

aangevangen/verricht. 

 

20. Indien aan opdrachtgever naar aanleiding van een aanvraag geen gesubsidieerde rechtsbijstand 

(toevoeging) wordt verleend, dan wel de toevoeging op enig moment wordt ingetrokken, worden de 

werkzaamheden (alsnog) tegen de op dat moment geldende uurtarieven in rekening gebracht. 

 

21. Gonesh Advocatuur kan in het kader van de uitvoering van een opdracht gelden van de opdrachtgever 

of van een derde onder zich houden. Gonesh Advocatuur sluit iedere aansprakelijkheid uit die het gevolg 

is van het niet nakomen van verplichtingen van de bank die met het houden van die gelden is belast, 

alsmede iedere aansprakelijkheid voor schade die door de opdrachtgever of derden wordt geleden als 

gevolg van onjuiste betalingsinstructies van opdrachtgever. 

 

22. Gonesh Advocatuur adviseert uitsluitend met betrekking tot Nederlands recht, tenzij hierover uitdrukkelijk 

schriftelijk andere afspraken zijn gekomen. 

 

23. In het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is Gonesh 

Advocatuur in sommige gevallen verplicht om de identiteit van de opdrachtgever en zijn 

vertegenwoordigers vast te stellen en eventuele ongebruikelijke transacties bij de autoriteiten te melden. 

De opdrachtgever is zich bewust van deze wettelijke verplichting. 

 

24. Dossiers worden gedurende tien jaren bewaard, waarna deze zullen worden vernietigd. Als 

aanvangsdatum van dit termijn geldt de datum waarop door Gonesh Advocatuur voor het laatst 

(inhoudelijke) werkzaamheden zijn verricht. Het dossier kan op verzoek worden geretourneerd. Hiervoor 

zullen geen kosten in rekening worden gebracht. 

 

25. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van dienstverlening, inclusief 

alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig de Kantoorklachtenregeling Gonesh 

Advocatuur en het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Gonesh Advocatuur verwijst naar haar 

website voor de in dit artikel genoemde reglementen.  

 

26. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Gonesh Advocatuur is exclusief onderworpen aan 

Nederlands recht. In geval een geschil wordt voorgelegd aan de gewone rechter wordt dat geschil in 

eerste instantie uitsluitend beslecht door de rechtbank Den Haag. De rechtbank te Den Haag is bij 

uitsluiting bevoegd van alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de door of namens 

Gonesh Advocatuur verrichte werkzaamheden kennis te nemen. 

 

27. Indien een of meer bepalingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar 

zullen blijken, worden zij hierbij voor alsdan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die 

zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepaling, terwijl de overige 



 

voorwaarden in stand blijven. Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen partijen te goeder trouw 

nader overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats getreden bepalingen. 

 

28. Van deze algemene voorwaarden bestaat een Nederlandse en een Engelse versie. In het geval dat er 

verschil is tussen deze algemene voorwaarden in de Nederlandse en (of) de Engelse taal, is de 

Nederlandse versie leidend. 

 

 

 

 


