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Algemene voorwaarden 
 
I Definities 
 
Onder belaste verschotten wordt verstaan de kosten die Nasrullah 
Advocaten maakt in het belang van de uitvoering van de opdracht.  
 
Onder cliënt wordt verstaan de contractspartij van Nasrullah 
Advocaten.  
 
Onder honorarium wordt verstaan de financiële vergoeding 
(tijdsevenredig of anderszins-) exclusief belaste en onbelaste 
voorschotten en kantoorkosten- welke Nasrullah Advocaten voor 
de uitvoering van de overeenkomst met cliënt is overeengekomen, 
of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.  
 
Onder kantoor wordt verstaan Nasrullah Advocaten en de aan 
Nasrullah Advocaten verbonden advocaten en andere natuurlijke 
personen. 
 
Onder onbelaste verschotten/kantoorkosten wordt verstaan een 
vaste opslag van 6 % op het honorarium ter bestrijding van de 
kosten van de kantoorfaciliteiten.  
 
Onder toevoeging wordt verstaan gesubsidieerde rechtsbijstand als 
bedoeld in de Wet op de Rechtsbijstand.  
 

II Toepasselijkheid 
 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met 
Nasrullah Advocaten aangegane overeenkomsten van opdracht, 
tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst 
schriftelijk anders is overeengekomen.  
 
Deze algemene voorwaarden zijn voorts van toepassing op alle 
met Nasrullah Advocaten aangegane overeenkomsten, daaronder 
begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende 
opdracht, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan 
of in verband daarmee, tussen Nasrullah Advocaten en cliënt. 
Afwijkingen van de algemene voorwaarden kunnen alleen 
schriftelijk worden overeengekomen en gelden alleen voor de 
overeenkomst waarbij deze afwijkingen zijn gemaakt.  
 
Eventueel door cliënt gehanteerde algemene voorwaarden worden 
door Nasrullah Advocaten uitdrukkelijk op voorhand niet van 
toepassing verklaard, tenzij partijen in de overeenkomst anders zijn 
overeengekomen.  
 
Deze algemene voorwaarden blijven onverkort van kracht indien 
Nasrullah Advocaten van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.  
 

III Overeenkomst van opdracht 
 
Een overeenkomst komt tot stand door een opdrachtbevestiging 
van Nasrullah Advocaten of de aanvang met haar dienstverlening 
door Nasrullah Advocaten, zonder dat de cliënt onmiddellijk na 
eerste kennisneming hiervan hiertegen bezwaar maakt.   
 
De dienstverlening van Nasrullah Advocaten geschiedt uitsluitend 
ten behoeve van cliënt. Derden kunnen aan de uitvoering noch aan 
de resultaten rechten ontlenen.  
 
De cliënt stemt ermee in dat Nasrullah Advocaten de opdracht 
onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het kantoor of 
zo nodig door derden in opdracht van het kantoor.  
 
Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven en 
aanvaard door Nasrullah Advocaten, ook indien het de 
uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door 
een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van 
artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling 
geeft, alsmede de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een 
hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of 
meer personen een opdracht hebben ontvangen, worden 
uitdrukkelijk en volledig uitgesloten.   
 
Nasrullah Advocaten zal zich inspannen het door de cliënt 
gewenste resultaat te bereiken, doch garandeert niet dat dit 
resultaat wordt bereikt.  
 
Nasrullah Advocaten zal bij het inschakelen van derden, indien dit 
redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleggen met haar cliënt, en in 

ieder geval bij de keuze van derden de vereiste zorgvuldigheid 
betrachten.  
 
De cliënt staat in voor de juistheid, de volledigheid en de 
betrouwbaarheid van de aan Nasrullah Advocaten ter beschikking 
gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van 
derden afkomstig zijn.  
 
Nasrullah Advocaten zal zich bij de uitvoeging van de opgedragen 
werkzaamheden alleen laten leiden door het belang van de cliënt. 
De cliënt aanvaardt het gegeven dat bij de uitvoering van de 
opdracht de wettelijke en gedragsrechtelijke voorschriften voor 
advocaten door het kantoor worden gerespecteerd en in acht 
worden genomen.  
 

IV Tarieven 
 
De diensten worden verleend tegen het tarief zoals dat in de 
offerte, de opdracht, de opdrachtbevestiging of enige bijlage 
daarvan is genoemd, dan wel tegen de eigen bijdrage welke bij 
verlening van een toevoeging wordt vastgesteld. De tarieven zijn 
exclusief kosten van derden (verschotten), daaronder begrepen 
van overheidswege opgelegde dan wel op te leggen heffingen, 
deurwaarderskosten, griffierechten, kosten van uittreksels of 
kosten te maken vanwege een in te schakelen overige derde.  
 

V Declaraties/depotstorting 
 
Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium, te 
vermeerderen met verschotten, kantoorkosten, reiskosten en 
omzetbelasting (btw), alsmede en indien van toepassing in 
rekening gebrachte kosten van derden, verschuldigd.  
 
De cliënt verklaart zich ermee bekend dat indien Nasrullah 
Advocaten namens hem een toevoeging aanvraagt bij de Raad 
voor Rechtsbijstand (RvR), de RvR, zulks ter uitvoering van haar 
wettelijke taak, informatie over de cliënt (en eventueel over zijn 
partner) kan opvragen bij de overheidsdiensten, zoals de 
gemeentelijke basisadministratie en de belastingdienst.  
 
Indien namens cliënt een toevoeging wordt aangevraagd, is 
Nasrullah Advocaten gerechtigd de uitvoering van de opdracht op 
te schorten totdat de toevoeging verleend wordt. 
 
Indien aan cliënt een toevoeging wordt verleend, is hij gehouden 
de eigen bijdrage onverwijld te voldoen, alsmede – indien van 
toepassing – het daarmee corresponderende gedeelte van het 
griffierecht, bij gebreke waarvan Nasrullah Advocaten gerechtigd is 
de uitvoering van de opdracht op te schorten totdat de betaling 
daarvan ontvangen is.  
 
Indien en zodra een toevoeging wordt afgewezen, wordt cliënt 
aangemerkt als een betalende cliënt conform de geldende tarieven 
van Nasrullah Advocaten, ook als deze afwijzing nog niet 
onherroepelijk is. Indien cliënt nadien alsnog voor een toevoeging 
in aanmerking komt, worden eventueel door hem teveel betaalde 
bedragen gerestitueerd.  
 
Afwijzing van een toevoeging verplicht Nasrullah Advocaten niet 
daar bezwaar tegen te maken of enig ander rechtsmiddel in te 
stellen.  
 
Nasrullah Advocaten hanteert bij de vaststelling van het aan de 
cliënt in rekening te brengen honorarium een basisuurtarief. Indien 
een bepaalde zaak hiertoe aanleiding geeft kan van dit uurtarief 
door Nasrullah Advocaten in samenspraak met de cliënt worden 
afgeweken. Nasrullah Advocaten heeft het recht het met de cliënt 
overeengekomen uurtarief, ook voor lopende opdrachten, de 
kantoorkosten bij het begin van elk nieuw kalenderjaar opnieuw 
vast te stellen met een in verhouding tot de ontwikkeling van het 
prijspeil redelijk percentage.  
 
Tenzij schriftelijk anders bepaald is, zal Nasrullah Advocaten naast 
het honorarium aan cliënt 6 % over het in rekening te brengen 
honorarium als kantoorkosten en, tenzij cliënt buiten Nederland 
gevestigd is, 19 % btw in rekening brengen.   
 
Nasrullah Advocaten factureert in beginsel bij aanvang van de 
werkzaamheden, verrichte werkzaamheden kunnen echter te allen 
tijde tussentijds in rekening worden gebracht aan cliënt.  
 
Nasrullah Advocaten heeft, alvorens met de werkzaamheden te 
beginnen en/of de opdracht te aanvaarden het recht van de cliënt 
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een voorschot te verlangen. Na beëindiging van haar opdracht c.q. 
dienstverlening zal Nasrullah Advocaten het voorschot verrekenen 
met haar slotdeclaratie, met andere door cliënt onbetaald gelaten 
declaraties van Nasrullah Advocaten dan wel met (te verwachten) 
facturen van in het kader van de overeenkomst door Nasrullah 
Advocaten ingeschakelde derden. Nadat aan alle financiële 
verplichtingen van cliënt uit de overeenkomst is voldaan, zal 
Nasrullah Advocaten het restant van het voorschot restitueren.  
 

VI Betaling 
 
Betaling van declaraties van Nasrullah Advocaten dient zonder 
opschorting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na 
factuurdatum. Blijft betaling binnen die termijn uit, dan is de cliënt 
rente verschuldigd, zijnde 1% over het declaratiebedrag per 
maand.  
 
Slechts betaling door overmaking op een van de ten name van 
Nasrullah Advocaten gestelde bank en/of girorekeningen dan wel 
betaling in contanten (tot het op het moment van betaling in de 
advocatuur ter zake aanvaarde maximum) tegen behoorlijk bewijs 
van kwijting, leidt tot kwijting van de cliënt voor de desbetreffende 
betaling.  
 
Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die in verband staan 
met de invordering van declaraties, met een minimum van 15% 
over het te incasseren bedrag inclusief de alsdan vervallen rente 
en nog te vermeerderen met eventueel gemaakte verschotten, 
komen voor rekening van de cliënt.  
 
Nasrullah Advocaten is op grond van de Wet ter voorkoming van 
witwassen en financieren van terrorisme verplicht in bepaalde 
gevallen melding te maken van financiële transacties en/of de 
identiteit van (bepaalde personen van) haar cliënt vast te stellen en 
vast te leggen. Nasrullah Advocaten aanvaardt jegens cliënt geen 
aansprakelijkheid voor de naleving van haar wettelijke 
verplichtingen en de gevolgen daarvan.  
 

VII Opzegging 
 
De cliënt kan te allen tijde de opdracht middels schriftelijke 
opzegging beëindigen.  
 
Nasrullah Advocaten kan de opdracht opzeggen met inachtneming 
van een opzegtermijn van twee maanden, tenzij: 
 

- cliënt de declaraties niet binnen de gestelde termijnen 
voldoet, of; 

- er sprake is van een vertrouwensbreuk; 
 
In welk geval Nasrullah Advocaten de opdracht onmiddellijk, 
zonder opzegtermijn, kan opzeggen.  

 
Indien een opdracht wordt opgezegd, zullen de reeds verrichte 
werkzaamheden tot en met de beëindigingdatum van de opdracht 
aan cliënt in rekening worden gebracht voor zover dat nog niet is 
geschied, alsmede eventuele nakomende kosten verband 
houdende met de opdracht. In dat geval zullen alle declaraties en 
bijkomende rente en kosten direct opeisbaar zijn.  

 

VIII Opschorting werkzaamheden/retentie 
 

Indien Nasrullah Advocaten door overmacht wordt verhinderd de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, is zij gerechtigd 
om zij zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van een 
overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden, zulks naar haar keuze, zonder dat zij tot 
enige schadevergoeding of garantie is gehouden.  
 
Indien de cliënt met de betaling van hetgeen door hem 
verschuldigd is in verzuim is, heeft Nasrullah Advocaten, zonder 
nader overleg, aanzegging of ingebrekestelling het recht om haar 
dienstverlening in alle overeenkomsten met cliënt op te schorten, 
alsmede het recht om dossiers en overige zaken van cliënt onder 
zich te houden. Nasrullah Advocaten zal cliënt hiervan onmiddellijk 
schriftelijk in kennis stellen. Nasrullah Advocaten aanvaardt geen 
enkele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die de cliënt 
en/of derden lijden tengevolge van de opschorting als hierboven 
bedoeld.  

 
Nasrullah Advocaten heeft – voor zover de gedragsregels dit 
toestaan – een recht van retentie op al hetgeen zij voor de 
opdrachtgever onder zich heeft, zolang de opdrachtgever met de 

betaling van hetgeen door hem verschuldigd is in verzuim is. 
 
Zo lang cliënt declaraties van Nasrullah Advocaten onbetaald laat, 
behoudt Nasrullah Advocaten zich ten aanzien van al haar 
dienstverlening op grond van overeenkomsten met cliënt de 
eigendom voor van alle van Nasrullah Advocaten en/of door haar 
geproduceerde zaken, stukken, dossiers, etc., inclusief de daarop 
geldende rechten van intellectueel eigendom.   

 

IX Klachtenregeling Nasrullah Advocaten 
 

Nasrullah Advocaten hanteert een interne klachtenprocedure. U 
kunt de tekst van de interne klachtenregeling downloaden via 
www.nasrullah-advocaten.nl of opvragen bij geschil@nasrullah-
advocaten.nl dan wel de klachtenfunctionaris.   
 
Tevens neemt Nasrullah Advocaten deel aan de Klachten- en 
Geschillenregeling Advocatuur. Mocht de afhandeling van een 
klacht onverhoopt, niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan 
kan een klacht ingediend worden bij de geschillencommissie. Alle 
geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de 
totstandkoming en/of de uitvoering van onze dienstverlening, 
inclusief alle declaratiegeschillen, zullen worden beslecht 
overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur.  
Meer informatie hierover kunt u vinden op www.advocatenorde.nl. 

 

X Derdengelden 
 

Gelden die Nasrullah Advocaten ten behoeve van cliënt onder zich 
houdt worden geplaatst op een bankrekening van de Stichting 
Beheer derdengelden Nasrullah Advocaten. Ter bestrijding van de 
kosten van de administratie en beheer van deze derdenrekening 
wordt door Nasrullah Advocaten over deze gelden geen rente 
vergoed, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.  

 

XI Aansprakelijkheid 
 

Iedere aansprakelijkheid van het kantoor voor schade 
voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een 
opdracht is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het 
desbetreffende geval onder de terzake toepasselijke 
(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering van Nasrullah Advocaten 
wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen 
risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in 
het desbetreffende geval voor rekening van Nasrullah Advocaten 
komt.  

 
Bij het inschakelen van derden door Nasrullah Advocaten zal het 
kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het 
kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden 
niet aansprakelijk. Cliënt in stemt ermee in dat Nasrullah 
Advocaten aansprakelijkheidsbeperkende bedingen van derden 
namens cliënt aanvaardt.  

 
De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval 
Nasrullah Advocaten aansprakelijk is voor fouten van door het 
kantoor ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk 
functioneren van het door het kantoor bij uitvoering van de 
overeenkomst gebruikte (telecommunicatie) apparatuur, software, 
gegevensbestanden, registers of andere zaken daaronder 
begrepen.  

 
De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of bewuste 
roekeloosheid van Nasrullah Advocaten.  

 
Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van 
voormelde verzekering zal plaatsvinden, is iedere 
aansprakelijkheid beperkt tot het door Nasrullah Advocaten in de 
desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening 
gebracht honorarium, met een maximum van €15.000,-, 
verminderd met de door Nasrullah Advocaten aan derden betaalde 
kosten.  

 

XII Archivering 
 

Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige 
originele stukken op diens verzoek aan cliënt verstrekt. Een 
verzoek hiertoe dient bij voorkeur middels e-mail gericht te worden 
aan backoffice@nasrullah-advocaten.nl. Het onderhavige dossier 
wordt gedurende 5 jaren na het einde van de zaak bewaard. 
Gedurende die tijd staat het dossier – tegen vergoeding van met 
het uit het archief lichten verbonden kosten – steeds ter 
beschikking van cliënt.  
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XIII Geheimhouding 
 

Zowel Nasrullah Advocaten als cliënt zijn verplicht tot 
geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens die 
zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben 
verkregen. Nasrullah Advocaten is tevens verplicht tot 
geheimhouding van de verkregen resultaten door verwerking van 
de door cliënt ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. 
De verplichtingen van Nasrullah Advocaten gelden ook voor de 
door Nasrullah Advocaten ingeschakelde derden. Informatie geldt 
als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als 
dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze geheimhouding 
geldt niet voor zover wettelijke- en of beroepsregelen Nasrullah 
Advocaten een informatieplicht oplegt.  

 
Nasrullah Advocaten is gerechtigd de na bewerking verkregen 
resultaten, mits die resultaten niet te herleiden zijn tot cliënt, aan te 
wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.  

 
Cliënt verleent Nasrullah Advocaten toestemming bij de 
communicatie gebruikt te maken van alle op dat moment 
gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook het 
internet.  
 
Cliënt is zich er van bewust dat de door Nasrullah Advocaten 
gegarandeerde geheimhouding niet kan worden gegarandeerd ten 
aanzien van door de cliënt per e-mail of mobiele telefoon verstrekte 
informatie.  

 

XIV Slotbepalingen 
 

Indien en voor zover één van de bepalingen van deze algemene 
voorwaarden nietig of vernietigbaar is/zijn, blijven de overige 
bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht. 
Voor de nietige of vernietigde bepaling(en) dient de wettelijke 
regeling gelezen te worden, waarbij indien en voor zoveel mogelijk 
het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in 
acht zal worden genomen.  
 
Indien deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging 
tegenstrijdig met elkaar zijn, dan is de opdrachtbevestiging leidend 
voor de inhoud van de rechten en plichten van cliënt en Nasrullah 
Advocaten.  
 
Van deze algemene voorwaarden is een Engelstalige versie 
beschikbaar. In geval van interpretatieverschillen tussen de 
Nederlandse en Engelse tekst van deze algemene voorwaarden is 
de Nederlandse tekst leidend.  

 
De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van 
toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen 
zullen uitsluitend worden beslecht door de daartoe bevoegde 
Nederlandse rechter en/of Nederlandse instantie (zoals de 
Nederlandse Orde van Advocaten).   

 
Nasrullah Advocaten is bevoegd wijzigingen in deze algemene 
voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op 
het aangekondigde tijstip van inwerkingtreding. De voormelde 
wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding 
lopende overeenkomsten, tenzij partijen anders zijn 
overeengekomen.  
 
Deze algemene voorwaarden zijn opgenomen op de website van 
Nasrullah Advocaten en zijn in werking getreden op 14 juni 2011.  
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