
 

 

CORONA-MAATREGELEN 

Om besmetting met en verspreiding van het Corona-virus zoveel mogelijk ten behoeve van onze 

cliënten maar ook van ons zelf tegen te gaan, hebben wij tot nader bericht de volgende maatregelen 

op ons kantoor genomen om fysiek contact met cliënten zo beperkt mogelijk te houden: 

1. besprekingen zullen zoveel mogelijk telefonisch (of via Skype) worden gehouden 

2. uitsluitend cliënten met wie telefonisch een afspraak is gemaakt, krijgen toegang tot ons 

kantoor en hun wordt verzocht zo kort mogelijk voor de afspraak te arriveren en ons kantoor na 

de afspraak zo snel mogelijk weer te verlaten (dus uw jas tijdens de afspraak aub aanhouden en 

niet gebruik te maken van de kapstok en evenmin - indien mogelijk - van de wc) 

3. geen toegang tot ons kantoor (dus ook niet tot onze wachtruimte) hebben familieleden van 

cliënten en anderen die cliënten om welke reden dan ook vergezellen (zoals makelaars, 

verwijzers, adviseurs en andere tussenpersonen), tenzij dat noodzakelijk is en door ons bij het 

maken van de afspraak uitdrukkelijk is toegestaan 

4. personen die last hebben van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts wordt dringend 

verzocht ons kantoor niet te betreden en telefonisch contact met ons op te nemen 

5. alle personen binnen ons kantoor (dit geldt dus voor cliënten maar ook voor ons zelf) wordt 

dringend verzocht een afstand van minimaal 1,5 meter ten opzichte van elkaar te bewaren 

6. noch bij binnenkomst noch bij vertrek zullen wij u een hand geven 

7. wij zullen trachten de bespreking zo kort mogelijk te houden en het heeft dan ook onze 

voorkeur dat wij de inhoud van een door u te ondertekenen akte vooraf telefonisch met u 

doornemen en aan u toelichten (mocht u over een of meer documenten of anderszins nog 

vragen hebben, dan verzoeken wij u deze vooraf telefonisch met de behandelaar van uw dossier 

te bespreken) 

8. cliënten die op ons kantoor een document komen ondertekenen, wordt verzocht hun eigen 

blauwschrijvende pen mee te brengen (indien juridisch mogelijk, zullen wij kosteloos een 

volmacht voor u opstellen, die u dan ook moet gebruiken) 

9. cliënten die een ander document dan een notariële akte moeten ondertekenen, wordt verzocht 

dit zoveel mogelijk thuis te doen door het maken van een video (neem contact met ons op voor 

de voorwaarden waaraan deze video moet voldoen) 

10. koffie, thee of water zal niet meer worden aangeboden 

11. contante betalingen zullen wij niet meer accepteren (pinnen blijft mogelijk, evenals uiteraard 

het verschuldigde bedrag vooraf overmaken) 

Wij zijn nog steeds telefonisch (0118-629155) en per e-mail (info@notarispraktijkvandongen.nl) 

bereikbaar. Niettemin wordt door ons zoveel mogelijk vanuit huis gewerkt. Het kan daarom zijn dat u 

van een ander (anoniem) telefoonnummer wordt gebeld dan het telefoonnummer van ons kantoor 

en dat wij u niet direct te woord kunnen staan maar moeten terugbellen.  

Bedankt voor uw begrip! 


