
DNA-Legal in Gorinchem, al meer dan honderd jaar 
actief als advocatenkantoor (onder verschillende 
namen in het verleden, gerelateerd aan de partners), 
heeft zich gespecialiseerd in ondernemingsrecht en 
insolventierecht. Het onderscheidt zich door de lang-
jarige ervaring van vier advocaten die met regelmaat 
in de rechtbank optreden. “Dat is in dit vakgebied 
niet altijd gebruikelijk, net als het gegeven dat wij 
desgewenst onze cliënten op locatie bezoeken,” aldus 
Noteboom. “We hechten er bovendien waarde aan om 
zelf hun belangen te behartigen en dat liever niet aan 
stagiairs of junior-advocaten over te laten. Een eerste 
oriënterend gesprek bieden we altijd gratis en vrij-
blijvend aan en vervolgens kennen we een modulair 
systeem met per traject een duidelijke kostenraming. 
Ons dienstenpakket laat zich in drie delen uitsplitsen. 
Het meest voor de hand ligt, als je aan ondernemings-
recht denkt, het oplossen van zakelijke geschillen. 
Daarnaast kunnen we optreden als juridische gids bij 
overnames, inclusief het uitvoeren van due diligence 
oftewel boekenonderzoek, waarbij we anticiperen op 
geschillen die na het traject nog wel eens blijken op 
te treden. Denk dan bijvoorbeeld aan claims en het 
beroep doen op garanties.”
 
VEILIGE HAVEN
De derde dienst omschrijft Noteboom als een 
juridische loods. “De onderneming naar een veilige 
haven gidsen wanneer zij in zwaar weer verkeert. Dan 
komen er ingrijpende vragen op tafel, zoals ‘moet 
ik mijn personeel ontslaan en/of drastisch bezuini-
gen?’ en ‘word ik privé aansprakelijk gesteld bij een 
faillissement?’ Vanuit onze eigen curatorervaring 
weten wij welke stappen je moet zetten om dit te 

Wanneer je bedrijf zich in neerwaartse lijn ontwikkelt, 
sta je niet direct stil bij het inschakelen van een advocaat. 
“Toch valt de schade vaak flink te beperken of kan een 
faillissement worden afgewend wanneer de ondernemer 
tijdig bij ons aanklopt,” stelt Johan Noteboom van DNA-
Legal. “Wij treden in andere kwesties als curator op, dus 
weten we wat iemand te wachten staat.”

‘IN ZWAAR 
WEER? TIJDIG 
AANKLOPPEN’

JOHAN NOTEBOOM, DNA-LEGAL ADVOCATEN

“De belangrijkste boodschap 
luidt om tijdig contact met ons 
op te nemen wanneer je bedrijf 
in de problemen dreigt te raken,” 
aldus Johan Noteboom.

'SOWIESO  
ADVISEREN WE ELKE 
ONDERNEMER OM 
IN GOEDE TIJDEN AL 
EENS TE SPARREN 
MET EEN INSOLVEN-
TIEADVOCAAT'
 

voorkomen of, wanneer er geen redden meer 
aan blijkt, eventueel een doorstart te maken. 
We kijken naar reorganisatiemogelijkheden, 
maar ook naar welke betalingen het grootste 
belang hebben, met het uitgangspunt dat je 
niet paulianeus handelt oftewel schuldeisers 
niet opzettelijk benadeelt. Een herstructu-
rering begeleiden we volgens de wet. Er zijn 
voorbeelden van ondernemers die gauw 
alles in een andere BV overhevelen en de 
bestaande laten klappen. Daar kom je bij een 
curator niet zomaar mee weg. De belangrijk-
ste boodschap luidt om tijdig contact met 
ons op te nemen wanneer je bedrijf in de 
problemen dreigt te raken, want in een vroeg 
stadium kunnen we veel meer betekenen. 
We beseffen dat advocaatkosten een drempel 
vormen, maar de wet geeft recht op inscha-
keling van een advocaat, dus kan een curator 
het bestuur later niet verwijten dat het deze 
mogelijkheid heeft benut. Daarnaast hante-
ren wij bij dit soort zaken een vast tarief, dat 
zekerheid vooraf geeft. Sowieso adviseren 
we elke ondernemer om in goede tijden al 
eens te sparren met een insolventieadvocaat. 
Tegen een vast bedrag bieden we een door 
onszelf ontwikkelde legal scan aan. Een en 
ander kan later veel ellende voorkomen, net 
als het tijdig inschakelen van een advocaat 
bij een naderend faillissement.”
 
www.dnalegal.nl
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