ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GOSSELAAR ADVOCATEN:
1. Gosselaar Advocaten is een maatschap van mr F.Gosselaar en mr J.S.Gosselaar-van
Harmelen, gevestigd te 9671 AT Winschoten aan de Blijhamsterstraat 49.
Onder het kantoor wordt verstaan: de (afzonderlijke leden van de) maatschap, alsmede
diegenen die op basis van een arbeidsovereenkomst dan wel op vrijwillige basis aan de
Maatschap verbonden zijn.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanvullende en
vervolgopdrachten, offertes en/of overeenkomsten tussen het kantoor en de cliënt, tenzij
voorafgaand schriftelijk anders is overeengekomen.
Deze algemene voorwaarden zijn mede opgemaakt ten behoeve van diegenen die al dan
niet krachtens arbeidsovereenkomst voor Gosselaar Advocaten werkzaam zijn
of waren.
3. Alle opdrachten van cliënten (opdrachtgevers) aan het kantoor, wordt geacht aan de
maatschap te zijn verleend, ook als het uitdrukkelijk of stilzwijgend de
bedoeling is dat een opdracht door een bepaald persoon zal worden uitgevoerd.
Het bepaalde in artikel 7:404, artikel 7:407 lid 2 en art.7: 409 Burgerlijk Wetboek wordt
uitgesloten. De opdracht zal niet zijn aanvaard dan nadat deze schriftelijk is bevestigd,
behoudens wanneer de uitvoering daarvan feitelijk is aangevangen.
De cliënt is gehouden om alle gegevens die van belang zijn voor het uitvoeren van de
opdracht tijdig te verstrekken, bij gebreke waarvan het advocaat de uitvoering van de
overeengekomen werkzaamheden zal opschorten.
Zowel cliënt als advocaat is gerechtigd om de opdracht met onmiddellijke ingang te
beëindigen door schriftelijke mededeling daarvan aan de ander.
Een aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis, niet tot een
resultaatsverbintenis.
4. Declaraties:
Voor de uitvoering van de opdracht is de cliënt het honorarium verschuldigd op basis van
het overeengekomen uurtarief, vermeerderd met omzetbelasting.
Het in rekening te brengen honorarium zal, tenzij anders is overeengekomen, worden
berekend door het uurtarief te vermenigvuldigen met het aantal gewerkte uren.
Door Gosselaar Advocaten ten behoeve van cliënt betaalde verschotten (griffierechten,
reis- en verblijfkosten, taxatiekosten, uittreksels en deurwaarderskosten) worden
doorberekend. Tevens wordt 6 % van het berekende honorarium in rekening gebracht voor
kantoorkosten, w.o. post-, telefoon-, fax- en kopieerkosten. Het uurtarief kan aan het begin
van ieder kalenderjaar i.v.m. kostenstijgingen worden herzien.
5. Gosselaar Advocaten is gerechtigd om niet over te gaan tot het aanbrengen van een
dagvaarding c.q. indienen van een verzoekschrift dan wel zich te stellen, indien het
griffierecht door cliënt nog niet is voldaan. Gosselaar Advocaten is niet aansprakelijk voor
schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat cliënt niet tijdig het griffierecht als
aangegeven heeft voldaan.
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6. Reclames met betrekking tot een (voorschot) declaratie dienen op straffe van verval
schriftelijk en binnen 14 dagen na factuurdatum aan Gosselaar Advocaten kenbaar worden
gemaakt.
Reclames met betrekking tot verrichte werkzaamheden inzake een opdracht dienen op
straffe van verval, schriftelijk en binnen 30 dagen na ontdekking van het gebrek, dan wel na
voltooiing van de opdracht te geschieden.
Verrichte werkzaamheden en gedane uitgaven (kosten) worden in beginsel maandelijks in
rekening gebracht aan de hand van de aan de zaak bestede tijd en gemaakte kosten.
7. Betaling en betalingstermijn:
Betaling van (voorschot) declaraties dient te geschieden zonder korting of compensatie
binnen 14 dagen na factuurdatum op de aangegeven rekening.
Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is
opdrachtgever over het gefactureerde bedrag vanaf dat moment vertragingsrente
verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente .
Voorts is cliënt gehouden tot betaling van 15% van het nog openstaande bedrag als
redelijke vergoeding voor buitengerechtelijke kosten ter incasso, met een minimum van
€50,--, zulks vermeerderd met verschotten; cliënt is tevens verschuldigd de daadwerkelijk
gemaakte gerechtelijke kosten.
Gosselaar Advocaten is gemachtigd betalingen ten behoeve van de cliënt te ontvangen,
alsmede betalingen te (laten) ontvangen op een bankrekening van de Stichting Beheer
Derdengelden Gosselaar & Van Dijk Advocaten. De Stichting is door cliënt gemachtigd om
aldus ontvangen gelden aan Gosselaar Advocaten te betalen teneinde te worden
verrekend met door een van de advocaten van Gosselaar Advocaten aan cliënt verzonden
declaratie, ook indien daarvan de betalingstermijn nog niet is verstreken.
De advocaat is gerechtigd van de cliënt betaling van een voorschot te verlangen.
Zolang de opdracht niet is voltooid en een voorschot-declaratie niet tijdig is voldaan, is de
advocaat gerechtigd de werkzaamheden op te schorten, ook in andere zaken die ten
behoeve van de cliënt in behandeling zijn, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid voor
schade die daardoor mocht ontstaan. De advocaat doet daarvan binnen redelijke termijn
schriftelijke mededeling aan de cliënt. Deze opschorting zal voortduren zolang de
opdrachtgever de declaratie niet heeft betaald.
8. Gefinancierde rechtshulp:
In zaken die worden behandeld op basis van gefinancierde rechtshulp is de cliënt op grond
van de toevoegingsbeslissing van de Raad voor Rechtsbijstand een eigen bijdrage
verschuldigd, vermeerderd met (een deel) van de griffierechten en gemaakte kosten zoals
uittreksels bevolkings- en handelsregister. De advocaat zendt zodra de eigen bijdrage is
vastgesteld daarvoor een declaratie aan de cliënt.
Cliënt gaat ermee akkoord dat de advocaat hem/haar een voorschot in rekening brengt als
de (aangevraagde) toevoeging uitblijft, voorzover cliënt verlangt dat reeds een aanvang
wordt gemaakt met de te verlenen rechtshulp.
Ingeval een toevoeging is afgegeven kan de Raad voor Rechtsbijstand op grond van naar
achteraf gebleken feiten met terugwerkende kracht de toevoeging intrekken dan wel de
eigen bijdrage verhogen. Als gevolg hiervan zal de cliënt alsnog de kosten rechtsbijstand
dienen te betalen op basis van hiervoor genoemd geldend uurtarief .
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9. Aansprakelijkheid:
Iedere aansprakelijkheid van een of meer van de advocaten van Gosselaar Advocaten
en/of degenen die voor hen diensten en/of werkzaamheden verrichten, is beperkt tot het
bedrag dat in voorkomend geval door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt
uitgekeerd, verhoogd met het eigen risico. Deze aansprakelijkheidsverzekering voldoet
minimaal aan hetgeen daaromtrent is voorgeschreven door de Nederlandse Orde van
Advocaten.
De advocaat is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat de cliënt onjuiste en/of
onvolledige gegevens heeft verstrekt of deze gegevens niet tijdig heeft verstrekt.
De advocaat is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van fouten of tekortkomingen
van door hem ingeschakelde derden , behoudens in geval van opzet of grove schuld.
Alle aanspraken van de opdrachtgever uit welke hoofde ook vervallen, indien deze niet
schriftelijk en gemotiveerd bij Gosselaar Advocaten zijn ingediend binnen drie
maanden nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten
waarop hij zijn aanspraken baseert.
10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter:
Gosselaar Advocaten neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur.
( zie: www.degeschillencommissie.nl)
De toepasselijkheid van deze regeling komt tot stand door het van toepassing verklaren
van de onderhavige algemene voorwaarden. Alle geschillen naar aanleiding van
de totstandkoming en/of de uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie
Advocatuur.
Op de rechtsverhouding tussen de cliënt en een of meer van de advocaten van
Gosselaar Advocaten is Nederlands recht van toepassing. Alleen de bevoegde rechter te
Groningen is, voor zover het in vorige alinea bepaalde niet van toepassing is, bevoegd van
geschillen kennis te nemen.
11. Wijziging van algemene voorwaarden:
Gosselaar Advocaten is bevoegd om deze algemene voorwaarden tijdens een lopende
opdracht te wijzigen. Een wijziging zal aan cliënt kenbaar worden gemaakt, waarna de
gewijzigde voorwaarden voor de verdere duur van de opdracht van toepassing zijn.
Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en
vervolgopdrachten.
12. Archivering:
Het bij de uitvoering van de opdracht gevormde dossier zal door Gosselaar Advocaten
gedurende minimaal vijf jaren worden bewaard. Na afloop van die bewaartermijn wordt het
dossier zonder nadere aankondiging vernietigd.
13. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel NoordNederland onder nr. 01144356.
1 juni 2013.

