Corona-beleid
Naar aanleiding van de aangescherpte richtlijnen van het RIVM, de
Rijksoverheid en onze beroepsorganisatie, heeft Notariaat de Vecht besloten
per direct een aantal maatregelen te treffen. Deze maatregelen zijn hieronder
weergegeven.
Wanneer u last heeft van de bekende Corona verschijnselen
(neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts) of wanneer u in contact bent
geweest met personen die besmet zijn (geweest) verzoeken we u ons kantoor
absoluut niet te bezoeken. Neemt u in dat geval telefonisch (via 0346-586058)
of per email (info@notariaatdevecht.nl) contact met ons op.
Indien u toch zonder afspraak langskomt op kantoor kunnen we u niet helpen
zoals u van ons gewend bent.
Afspraken
Voor een reeds ingeplande bespreking, anders dan een ondertekenafspraak,
zullen we in overleg bekijken of deze afspraak door dient te gaan, uitgesteld
moet worden of wellicht telefonisch kan plaatsvinden. Vriendelijk verzoek ik u
hierover contact op te nemen met de behandelaar van uw dossier. Onze
medewerkers zullen in voorkomende gevallen ook contact met u kunnen
zoeken om te bespreken hoe we met de afspraak omgaan.
Uitgangspunt is dat een reeds geplande afspraak voor het ondertekenen van
een akte in principe gewoon doorgaat. Als u als klant er de voorkeur aan geeft
om de afspraak uit te stellen of – indien mogelijk – per volmacht te tekenen
dan kan dat natuurlijk. Wij verzoeken u hiervoor contact op te nemen met de
behandelaar van uw dossier. Onze medewerkers zullen in voorkomende
gevallen ook contact met u kunnen zoeken om te bespreken hoe we met de
afspraak omgaan. Wanneer u een volmacht heeft geregeld, hoeft u niet meer
bij ons op kantoor te komen.
Voorzorgsmaatregelen
Wij nemen de volgende voorzorgsmaatregelen indien u bij ons op kantoor
komt:
- Wij ontvangen alleen de cliënten die de akte moeten ondertekenen.
Meegekomen ouders, kinderen, partners, familieleden of andere personen
worden niet toegelaten. Dit geldt ook voor makelaars en
(hypotheek)adviseurs.
- Bij het passeren van de akten zullen wij alleen de juridische formaliteiten in
acht nemen. De afspraken worden daardoor in tijd zo veel als mogelijk
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beperkt. In tegenstelling tot wat u van ons gewend bent, serveren wij
gedurende deze perioden geen koffie of thee.
Wij zorgen binnen kantoor voor een afstand tot elkaar van minimaal 1,5
meter en verzoeken u deze afstand ook zelf te bewaken.
U ondertekent de akte met een nieuwe (ongebruikte) pen of een pen die u
zelf meebrengt die wij ter beschikking stellen en die u na ondertekening
meeneemt.

Legalisatie van handtekeningen
Om te voorkomen dat mensen ons kantoor bezoeken terwijl dat niet strikt
noodzakelijk is, is het voorlopig alleen mogelijk om volmachten van andere
notariskantoren door ons te laten legaliseren wanneer dat betreffende kantoor
meer dan 30 kilometer buiten Maarssen is gevestigd.
Voor dergelijke legalisatie afspraken verzoeken wij u vriendelijk telefonisch (via
0346-586058) contact met ons kantoor op te nemen.
Wij zullen u bij een dergelijke legalisatie van uw handtekening niet
binnen kantoor ontvangen. U plaatst buiten doch in het bijzijn van de notaris
(op gepaste afstand) uw handtekening op het betreffende document en wij
zullen deze vervolgens van een legalisatie voorzien.
Wij blijven de richtlijnen van het RIVM volgen en zo nodig onze maatregelen
aanscherpen.
Op onze website zullen wij deze informatie steeds zoveel mogelijk updaten.
Raadpleeg daarom regelmatig onze site indien je een afspraak bij ons hebt in
de komende weken en neem bij vragen contact op met de behandelaar van
het dossier.
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