Kantoorbeleid Notariskantoor Bijdorp Barendrecht in verband met Corona:

Geachte klant,
Zoals u uit de media heeft mogen vernemen, steekt het Coronavirus weer de kop op. Om die reden neemt ons
kantoor – in navolging van de adviezen van het RIVM – extra maatregelen om verspreiding van het virus zoveel
mogelijk te voorkomen. Veiligheid voor u als klant én onze medewerkers staat daarbij voorop.
Daarom vragen wij u:
1.

om in geval van Corona gerelateerde klachten direct contact met ons op te nemen, zodat wij in overleg
met u kunnen bepalen of de afspraak wellicht moet worden uitgesteld;

2.

bij binnenkomst van ons kantoor direct uw handen te desinfecteren, het door ons kantoor verstrekte
mondkapje te dragen en 1,5 meter afstand te bewaren;

3.

op tijd voor uw afspraak te komen en niet te vroeg. Mocht in de wachtruimte het maximale aantal
toegestane personen van 4 bereikt zijn, dan vragen wij u even in de hal van het gebouw te wachten;

4.

betalingen alleen van uw bank naar onze bank te laten uitvoeren. Indien dat door omstandigheden niet
mogelijk is, kunt u alleen per PIN bij ons op kantoor betalen. Contante betalingen zullen wij in deze
omstandigheden dus niet aannemen;

5.

de aanwijzingen van onze medewerkers te respecteren en op te volgen, om onze dienstverlening zo
efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Verder wijzen wij u er op dat het volgens de nieuwe richtlijnen van het RIVM niet is toegestaan om met meer
dan 4 personen tegelijk in een kamer te zijn. Dat betekent voor u dat – naast de notaris – alleen u en maximaal
2 andere personen aanwezig kunnen zijn bij de ondertekening van een akte. Wij verzoeken u daarom niet meer
mensen naar ons kantoor mee te nemen dan formeel nodig is. In dat verband zullen wij voor u (en uw partner)
kosteloos een volmacht opstellen, wanneer uw woning of BV door u als verkoper(s) via ons kantoor in eigendom
wordt overgedragen. Die volmacht kunt u dan op afspraak bij ons op kantoor komen ondertekenen voordat de
akte van levering wordt ondertekend, zodat wij het bezoek van onze klanten kunnen spreiden en tegelijk efficiënt
kunnen laten verlopen.
Ten slotte brengen wij nog onder uw aandacht dat wij op dit moment met een aangepaste bezetting werken in
verband met het door de overheid geadviseerde thuiswerken. Dit kan ertoe leiden dat de behandelaar van uw
dossier niet direct telefonisch beschikbaar is. In dat geval kunt u een terugbelverzoek achterlaten bij onze
telefonistes en zal de behandelaar binnen 24 uur contact met u opnemen.
Wij rekenen op uw begrip en danken u voor uw medewerking.

