CORONA PROTOCOL
Westvest Notarissen volgt in haar beleid rond het Coronavirus (Covid-19) het beleid van de Rijksoverheid.
Hieronder is weergegeven welke gevolgen dit heeft voor afspraken, cliënten, bezoekers aan kantoor en voor
onze medewerkers.
Ons uitgangspunt is om, gezien de grote belangen, het passeren van akten zoveel mogelijk doorgang te
laten vinden. Als u er als cliënt de voorkeur aan geeft om de afspraak uit te stellen of – indien mogelijk – per
volmacht te tekenen dan zijn hier mogelijkheden voor. U kunt dan contact opnemen met de behandelaar van
het dossier.
Als er vragen zijn over lopende dossiers dienen deze zoveel mogelijk telefonisch of per e-mail gesteld te
worden. Wij verzoeken u in dat geval niet langs te komen. Bij het passeren van de akten zullen wij alleen de
juridische formaliteiten in acht nemen en verzoeken wij cliënten om onderling nog te bespreken zaken zoveel
mogelijk van tevoren en buiten ons kantoor af te wikkelen.
Om verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, vragen we van bezoekers aan ons kantoor dat
zij zich ook aan de richtlijnen vanuit de overheid houden. Dus bij neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of
koorts verzoeken wij u om niet naar kantoor te komen en contact op te nemen met de behandelaar om een
oplossing te zoeken. Bij aanwezigheid in ons kantoor vragen wij u de richtlijnen te blijven volgen, dus:
- geen handen schudden
- handen desinfecteren bij binnenkomst
- hoesten/niezen in de elleboog
Het tekenen van akten doen de notarissen uitsluitend met de partijen bij de akte. Neemt u dus geen
vrienden, familie, etc. mee. Ook de adviseurs wordt verzocht van tevoren al met hun klanten te overleggen
en niet mee te komen naar kantoor. Alle medewerkers van Westvest Notarissen houden zich aan de
richtlijnen. Gezien de grootschaligheid van dit virus kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor
eventuele negatieve gevolgen voor uw gezondheid na de komst naar kantoor, maar wij proberen zoveel
mogelijk risico’s te beperken.
Al onze medewerkers worden geacht thuis te blijven wanneer zij griep- of verkoudheidsverschijnselen
vertonen. Daarnaast volgt Westvest Notarissen zoveel mogelijk de oproep vanuit de overheid om thuis te
werken. Dit betekent dat wij deels vanuit huis en deels op kantoor werken, om wel de continuïteit en de
doorgang van de afspraken mogelijk te maken.
Tot nadere berichtgeving geldt het volgende:
1. Ons kantoor is alleen opengesteld voor bezoekers met een afspraak.
2. Het tekenen van akten doen de notarissen uitsluitend met de partijen bij de akte.
Neemt u dus geen vrienden, familie, et cetera mee.
3. Bezoekers aan ons kantoor zijn niet verplicht een mondkapje te dragen, maar dat mag natuurlijk wel.
4. Bezoekers zijn niet verplicht een Coronabewijs te tonen.
5. Bezoekers komen bij neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts niet naar ons kantoor.
6. Als er aan de balie betaald moet worden, dan verzoeken wij dat door middel van pin betaling te doen.
7. Het inloopspreekuur komt tot nadere berichtgeving te vervallen.
8. Wij serveren geen koffie en thee.
Dit protocol is gewijzigd op 9 november 2021 en is tot nader order van toepassing.
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