Voorzorgsmaatregelen coronavirus Notariaat Duiven
Westervoort
Het coronavirus grijpt steeds meer in in het dagelijkse leven. Om een mogelijke
verspreiding van het virus te beperken of geheel te voorkomen, heeft de regering in
het weekeinde van 14 en 15 maart jongstleden vergaande maatregelen ingevoerd.
De getroffen maatregelen zien vooral op beperking van sociale contacten, ofwel
sociale onthouding.
Op een notariskantoor is sprake van veel sociale contacten: er vinden gesprekken
plaats en er worden notariële akten getekend. Alle betrokken partijen zitten dan
logischerwijze met elkaar aan tafel.
In dat verband heeft Notariaat Duiven Westervoort besloten om voor de periode van
16 maart tot en met (vooralsnog) 1 april aanstaande de volgende maatregelen
door te voeren voor wat betreft de persoonlijke contacten met cliënten en betrokken
personen:

Reeds geplande afspraken voor het tekenen van akten die geen
uitstel dulden
Reeds gemaakte afspraken voor het tekenen van akten waarbij financiële belangen
gepaard gaan of waarbij sprake is van spoedeisendheid, zullen doorgang vinden. Dit
betreft met name eigendomsoverdrachten van woning/panden en hypotheekakten.

Reeds geplande afspraken voor het tekenen van akten die wel later
getekend kunnen worden
Voor reeds gemaakte afspraken voor het tekenen van akten die in later stadium
getekend kunnen worden, zullen nieuwe tekenafspraken gemaakt worden. De
nieuwe afspraken zullen in de periode na 1 april aanstaande verspreid ingepland
worden.

Nieuwe afspraken
Nieuwe afspraken voor het voeren van besprekingen of voor het tekenen van akten,
kunnen ingepland worden in de periode na 1 april aanstaande.

Afspraken voor ondertekening van akten
Aan betrokkenen personen wordt verzocht om ondertekensessies met zo min
mogelijk personen te laten plaatsvinden. Aan intermediairs (makelaars – financiële
tussenpersonen) wordt verzocht om in de geschetste situatie te beoordelen of het
noodzakelijk is dat zij bij de ondertekensessie aanwezig zijn. Indien dat niet het geval
wordt hen vriendelijk verzocht niet mee te komen naar kantoor.

Beschikbaarheid en bereikbaarheid notarissen, kandidaat-notaris
en medewerkers
Het streven is dat notarissen, kandidaat-notaris en medewerkers zo goed mogelijk
(telefonisch, digitaal en waar mogelijk via skype) bereikbaar blijven.

Symptomen die kunnen duiden op besmetting met coronavirus
Personen die lichamelijke ongemakken hebben die kunnen duiden op besmetting
met het coronavirus (bijv. griepverschijnselen, verkoudheid, koorts, keelpijn en
dergelijke), wordt uitdrukkelijk verzocht om niet naar het notariskantoor te komen.
Indien deze verschijnselen zich voordoen bij personen die betrokken zijn bij een akte
die getekend moet worden omdat die akte geen uitstel duldt, dienen deze personen
ruim vóór de geplande tekenafspraak met het notariskantoor contact op te nemen,
zodat in overleg beoordeeld kan worden of een oplossing mogelijk is voor doorgang
van het tekenen van de akte.

Wij menen met deze maatregelen een noodzakelijk bijdrage te doen aan de
beperking van het verspreiden van het virus en hopen op begrip voor het ongemak
dat met de maatregelen kan samenhangen.
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