MAATREGELEN CORONA

De Coronacrisis dwingt ons tot het nemen van ingrijpende voorzorgsmaatregelen.
Ook in een notariaat is het een komen en gaan van mensen.
Om besmettingen zoveel mogelijk te vermijden zullen vanaf nu in mijn kantoor een aantal
maatregelen genomen worden, die de volgende zijn:
PERSONEN DIE ZIEKTEVERSCHIJNSELEN VERTONEN OF ZELF IN QUARANTAINE ZIJN
Akten of besprekingen waarbij deze personen betrokken zijn gaan niet door. We wachten af tot zij
genezen verklaard zijn. Wij rekenen op de verantwoordelijkheid van deze personen om dit te melden.
Bij echte hoogdringendheid zullen we zoeken naar een andere oplossing.
DOSSIERS DIE DOORGAAN:
Bij besprekingen en akten hanteren we de volgende regels:
a. Op de dag van de afspraak blijft u in uw wagen tot u binnengeroepen wordt. U verwittigt ons
telefonisch dat u aanwezig bent. U houdt uw gsm bij de hand. Op deze wijze vermijden we dat
mensen mekaar nodeloos ontmoeten.
b. De wachtzaal is bijgevolg niet meer toegankelijk.
c. Er mag geen contact meer zijn tussen personeel en cliënteel.
d. In het kantoor worden mensen op zo ruim mogelijke afstanden van mekaar geplaatst.
g. Er worden geen handen gegeven.
h. Balpennen worden per dossier ter beschikking gesteld en na het verlijden van de akte
meegenomen of u voorziet uw eigen balpen.
i. Er worden geen contante betalingen meer aanvaard. De wet voorziet dat alle aktekosten uiterlijk bij
het verlijden van de akte dienen betaald te worden. Dit kan enkel via voorafgaande overschrijving.
AFGIFTE VAN DOCUMENTEN:
DOCUMENTEN:
U kunt uw documenten in onze brievenbus deponeren.
In de wachtzaal zal een mandje staan waarin af te geven stukken kunnen gelegd worden. Er zijn ook
omslagen waarin deze stukken desnoods kunnen opgeborgen worden.
Met dank voor uw begrip en vriendelijke groeten.
Notaris Wivine Brusselmans, Geraardsbergen
Openingsuren: maandag tem donderdag van 8u30 - 12u en van 14u - 18u
op woensdag namiddag werken wij met gesloten deuren
vrijdag van 8u30 – 12u en van 14u - 17u

