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-COVID 19 Beste Cliënt,
Het coronavirus heeft een grote impact op ons allen. Uiteraard dient ons kantoor ook de
nodige maatregelen toe te passen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk af te
remmen. Ook wij dienen zorg te dragen voor eenieders gezondheid.
Om de verderzetting van onze diensten te verzekeren werken alle medewerkers van thuis uit.
Zij zijn bereikbaar per e-mail.
Ons kantoor blijft fysiek gesloten. Uw telefonische oproep kan desgewenst doorgeschakeld
worden naar uw dossierbeheerder.
Indien u documenten dient af te geven, vragen wij dit per mail te doen of in de brievenbus
te deponeren.
Er kunnen akten verleden worden, mits strikte naleving van volgende veiligheidsvoorschriften:
• het aantal aanwezige personen wordt maximaal beperkt, er zal zo veel mogelijk
gewerkt worden via volmachten
• geen handen schudden
• uw eigen balpen meebrengen
• min 1,5 meter afstand bewaren
• uw handen vóór en na de akte desinfecteren
• Indien u een afspraak bij ons heeft waarbij een ander notariskantoor betrokken is, zullen
wij gebruik maken van ons videoconferentie-systeem. Op die manier vermijden we om
met veel mensen samen in één ruimte te zitten
• De tijd op kantoor wordt zo beperkt mogelijk gehouden. Gelieve daarom uw akte op
voorhand zeer goed na te lezen en eventuele opmerkingen/vragen op voorhand
telefonisch te overleggen met uw dossierbeheerder en/of de notaris
• Alle andere door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen moeten in acht
worden genomen bij de ondertekening van de akte op het kantoor.
Indien u zich ziek voelt, vragen wij u thuis te blijven en ons te verwittigen.
De ondertekening van onderhandse documenten (verkoopovereenkomsten, onderhandse
volmachten, etc..) zal maximaal gebeuren per post of per e-mail
Het spreekt voor zich dat u ons steeds kan contacteren (per mail of per telefoon (op
maandag en donderdag)) indien u bijkomende vragen heeft.
Wij rekenen op en danken u voor uw begrip en medewerking,
Draag goed zorg voor uzelf en uw naasten
Notarissen Bauwens & Devolder en hun team
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