CORONA - BELANGRIJK
Om besmettingen zoveel mogelijk te vermijden worden een aantal maatregelen genomen.
1. Het kantoor blijft geopend en u bent uiteraard welkom !
2. Wij vragen u wel om even na te denken over het volgende :
- ben ik ziek ?
Indien U koorts hebt, een grieperig gevoel, meer dan gewoon moet niezen of hoesten, dan
vragen wij u met aandrang het kantoor niet te betreden.
- kan mijn afspraak op een andere manier ?
Een afspraak kan ook doorgaan via teleconferentie, online of via telefoon. Overleg met
de medewerkers of dit mogelijk of wenselijk is.
3. Afgifte van documenten : er is een speciaal mandje voorzien.
BIJ BEZOEK AAN HET KANTOOR :
1. Wij beperken het aantal aanwezigen in de wachtzaal tot 5 personen. Indien u bij
aankomst merkt dat dit aantal reeds is bereikt, vragen wij u even in uw auto te wachten.
Wij verwittigen u dan indien u binnen mag.
2. Bij het binnenkomen verzoeken wij u om uw handen te ontsmetten op het toilet. Na
het ontsmetten van uw handen bezorgt u de identiteitskaart aan het onthaal.
3. Probeer steeds een afstand van ongeveer 1,5 meter te houden ten aanzien van
andere personen.
4. Wij beperken het aantal aanwezigen in de aktezaal tot 4 personen + notaris.
5. De pen waarmee u tekende, neemt u mee naar huis en na afloop van de afspraak
verlaat u zo vlot mogelijk het kantoor.
6. Gelieve de richtlijnen van de medewerkers zo nauwgezet mogelijk op te volgen. Indien
een medewerker u verzoekt een mondmasker te dragen, gelieve hier het nodige gevolg
aan te geven.
WAT DOET HET NOTARISKANTOOR :
1. Na elke afspraak worden de ruimten waar cliënten hebben verbleven (o.m. tafels,
klinken, …) gereinigd met ontsmettende schoonmaakproducten.
2. Iedereen desinfecteert regelmatig zijn handen.
3. Tijdens het verblijf in kantoor houdt iedereen voldoende afstand t.o.v. elkaar.
4. Iedereen die symptomen vertoont die wijzen op Corona / COVID-19 blijft thuis.
Wij danken u voor uw begrip en wensen iedereen een goede gezondheid.

