Protocol
Coronavirus

Onderstaande maatregelen passen niet bij onze principes van een gastvrije,
dienstverlenende organisatie, maar zijn helaas noodzakelijk in verband met de
volksgezondheid. Wij vragen uw begrip hiervoor. Het beleid van onze organisatie
volgt de richtlijnen van het RIVM tot nader te bepalen datum en zal daar dagelijks
aan worden getoetst.
Onze uitgangspunten zijn
• Verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk tegengaan;
• Afspraken zoveel mogelijk door te laten gaan.

Vanaf heden gelden de volgende richtlijnen
• Bij het ondertekenen van de akte zijn alleen de partijen die
in de akte staan aanwezig. Neem dus geen familie mee.
Ook de makelaars en andere adviseurs verzoeken wij hun
aanwezigheid bij het tekenen van de akte zoveel mogelijk
te beperken.
• Vragen over lopende dossiers via e-mail of telefoon.
Wij verzoeken u niet langs te komen.
• De duur van uw aanwezigheid op ons kantoor zal zoveel
mogelijk worden beperkt. Bij het tekenen van de akte zullen
wij alleen de juridische formaliteiten in acht nemen. Er is
geen gelegenheid om bij het ondertekenen van de akte
eventuele kwesties nader te bespreken.
• Bij neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts verzoeken
we u om niet naar ons kantoor te komen en contact op te
nemen met ons om een oplossing te zoeken.
• Onze medewerkers zullen conform de richtlijnen van het
RIVM zoveel mogelijk afstand van u houden.
• De komende tijd zullen wij geen koffie of thee serveren.

Volmachten
In de maanden maart en april kunt u kosteloos een volmacht
tekenen, zodat u niet naar ons kantoor hoeft te komen om
de akte te tekenen. Een medewerker van onze organisatie zal
dan namens u de akte tekenen. Wilt u van deze mogelijkheid
gebruik maken, verzoeken wij u ons tijdig hiervan op de
hoogte te stellen.
Een volmacht kan alleen worden ondertekend bij de
receptie op ons kantoor. U dient zich dan te legitimeren
met een geldig legitimatiebewijs. Indien u onaangekondigd
langskomt voor een volmacht kunnen wij die niet ter plekke
opstellen.
Het geven van een volmacht is niet mogelijk voor:
• Kopers bij een overdracht waarbij ook een hypotheekakte
moet worden ondertekend;
• Het tekenen van een losse hypotheekakte;
• Het tekenen van (levens)testamenten, huwelijks- of
partnerschapsvoorwaarden.
Wij hopen op uw begrip,
het team van De VriesVellenga Leenknegt Notarissen
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