CORONAPROTOCOL NOTARISKANTOOR JANSEN
tel: 0317- 41 18 14 van 8.30 -12.30
info@notariskantoorjansen.nl
Notariskantoor Jansen hanteert het navolgende protocol:
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●

●

●
●
●
●

●
●
●

Onze medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis. Er is op
kantoor slechts 1 medewerker aanwezig om de telefoon in de
ochtend aan te nemen. Probeert u daarom zoveel mogelijk te
mailen. Wanneer u niet gelijk gehoor krijgt, probeert u het later
nog eens.
Zodra u “verdachte” klachten vertoont, dient u dat aan ons te
melden omdat u dan volgens de richtlijnen thuis dient te
blijven. Onze medewerkers doen dat ook.
Fysiek en sociaal contact wordt zoveel mogelijk beperkt.
Passeerafspraken blijven gewoon doorgaan, maar als u dat
wenst, kan er ook een volmacht gemaakt worden. De kosten
voor een volmacht bedragen € 60,50 (incl. btw).
Voor de goede orde melden wij hierbij dat een testament,
levenstestament, hypotheek- of schenkingsakte niet per
volmacht getekend kan worden.
Vanwege het feit dat er niet teveel cliënten op ons kantoor
(tegelijk) binnen mogen zijn, verzoeken wij u om op tijd op de
afspraak te verschijnen en wanneer u te vroeg bent (meer dan
10 minuten vóór de afspraak) in uw auto te blijven wachten.
Wij verzoeken u als verkoper(s) én koper(s) niet tegelijk binnen
te komen om een gepaste afstand te kunnen waarborgen.
U zult tijdens het passeren als cliënten op gepaste afstand van
elkaar en de notaris zitten.
Makelaars, hypotheekadviseurs, kinderen, familieleden en
vrienden worden verzocht om niet bij de afspraak aanwezig te
zijn, dus alleen zij die moeten tekenen.
Om de afspraak zo kort mogelijk te houden, willen wij vóór
de passeerdatum in het bezit zijn van een kopie van een geldig
legitimatiebewijs (voor zover u deze nog niet in uw online
dossier heeft geüpload). Het originele legitimatiebewijs dient u
aan tafel aan de notaris te tonen.
Er wordt geen koffie of thee geschonken.
Wij verzoeken u vriendelijk zo min mogelijk gebruik van het toilet
te maken.
Neemt u voor de ondertekening van de akte uw eigen pen mee.

