Corona beleid Beens notariaat d.d. 24 maart 2020

Geachte cliënten en relaties,
Gezien de huidige oproep van zowel het RIVM als onze ministers om gezamenlijk het
coronavirus aan te pakken, treft u onderstaand het beleid aan dat door Beens
notariaat per 24 maart 2020 gehanteerd wordt. Als de richtlijnen van het RIVM of de
overheid gewijzigd worden, zullen wij dit protocol aanpassen.

Bezetting kantoor
Er is momenteel een minimale bezetting aanwezig op het kantoor van Beens notariaat.
Waar mogelijk werken de medewerkers vanuit huis.
Wij vragen u dan ook niet onaangekondigd bij ons op kantoor langs te komen, maar
vooraf contact op te nemen, bij voorkeur per e-mail naar de behandelaar van uw
dossier of via info@beensnotariaat.nl.
Uiteraard kunt u ook telefonisch contact opnemen op ons algemene nummer 0333033000, welk nummer wordt doorgeschakeld naar één van de medewerkers die
vanuit huis werkzaam is. Wellicht dat u iets langer moet wachten dan u van ons
gewend bent. Wij rekenen op uw begrip.
Passeerafspraken
Uitgangspunt voor onze dienstverlening is dat wij waar mogelijk alle akten met een
volmacht zullen passeren, zodat wij persoonlijke contacten maximaal beperken. Dit is

zowel voor uw gezondheid als voor de gezondheid van onze medewerkers van groot
belang.
Als u toch liever persoonlijk de akte wenst te tekenen en het tekenen van de akte kan
worden uitgesteld, dan verzoeken wij u bij voorkeur per e-mail contact op te nemen
met de behandelaar van uw dossier.
Op grond van wettelijke bepalingen moeten testamenten en hypotheekakten wel
persoonlijk getekend worden. Als dit voor u niet mogelijk is, wilt u dan met ons contact
opnemen?
Als een akte toch bij ons op kantoor getekend dient te worden, dan ontvangen wij
uitsluitend de personen die in de akte vermeld staan. Adviseurs, familieleden of
andere belangstellenden zullen wij helaas niet kunnen ontvangen.
Om persoonlijk contact maximaal te beperken, zullen wij geen handen schudden en
zullen wij tijdens uw bezoek aan ons kantoor geen koffie en/of thee aanbieden. Wij
zullen de passeertijd zoveel mogelijk beperken.
Tevens verzoeken wij cliënten een eigen blauwschrijvende pen mee te nemen om de
akte te ondertekenen.
Van onze cliënten vragen wij om bij de geringste neusverkoudheid, hoesten, keelpijn
of koorts niet naar ons kantoor te komen en per e-mail contact op te nemen met de
behandelaar van uw dossier om te overleggen.
Volmachten
Het is momenteel niet mogelijk om volmachten ten behoeve van andere
notariskantoren bij ons op kantoor te ondertekenen om uw handtekening te
legaliseren. U kunt hierover contact opnemen met het notariskantoor die deze
volmacht voor u opstelde.
Ten aanzien van het tekenen van door ons kantoor opgestelde volmachten zullen wij
contact met u opnemen over de wijze waarop deze volmacht getekend kan worden,
eventueel via een live video-verbinding.
Deze informatie is laatst bijgewerkt op 25 maart 2020.

