PROTOCOL I.V.M. CORONA-VIRUS
Geachte heer / mevrouw,
Ons kantoor heeft, op basis van de door het RIVM en het kabinet uitgebrachte adviezen
om besmetting met en verspreiding van het Corona-virus te voorkomen het volgende
protocol opgesteld.
(1)

Ons kantoor is op werkdagen van 08.30 uur tot 18.00 uur geopend.
In principe worden er echter geen cliënten op kantoor ontvangen.

(2)

Besprekingen met cliënten worden zoveel mogelijk via telefoon en/of een
beeldverbinding, zoals Skype, FaceTime of Whatsapp, gevoerd, zolang dit een,
naar onze beoordeling, verantwoorde invulling van onze notariële zorgplicht niet
in de weg staat.
Wij zullen u vragen om akten en andere documenten met behulp van volmachten
te tekenen, zulks in lijn met de adviezen van de Koninklijke Notariële
Beroepsorganisatie (KNB).

(3)

Mocht een bezoek aan ons kantoor toch noodzakelijk zijn, dan wordt dit bezoek
alleen na telefonisch overleg met u ingepland. Het aantal bezoekers dient alsdan
strikt beperkt te blijven tot degenen wiens aanwezigheid noodzakelijk is.
Fysiek contact tijdens het bezoek dient vermeden te worden, waarbij u gevraagd
wordt om gepaste afstand tot elkaar en onze medewerkers te houden, in de regel
minimaal zo'n 1,5 meter. Wij zullen u vragen om meteen in een spreekkamer
plaats te nemen. Bezoek aan andere ruimten, zelfs het toilet, dient zoveel
mogelijk vermeden te worden.

(4)

Indien u last heeft van verschijnselen van de klachten die bij het Corona-virus
horen, zoals koorts, hoestklachten en snotteren, is bezoek aan ons kantoor niet
mogelijk. Andersom mag u er op rekenen dat u niet geconfronteerd zult worden
met medewerkers van ons kantoor die last hebben van deze klachten.

Deze maatregelen nemen wij in de eerste plaats om uw en onze gezondheid en veiligheid
te waarborgen en verspreiding van het Corona-virus zoveel mogelijk tegen te gaan, en
uiteraard ook om zo veel mogelijk de dienstverlening die u van ons gewend bent te
kunnen continueren.
Ook in deze voor velen moeilijke periode staan wij u graag terzijde!
Voor vragen over dit protocol kunt u contact opnemen met een van onze notarissen,
-

Corrine Holdinga (tel. 020-3052601 of 06-22489682),

-

Arnoud Matthijssen (tel. 020-3052603 of 06-24234949) of

-

Herman van den Eerenbeemt (tel. 020-4350408 of 06-20201737).

