Corona... kan ik nog wel naar de notaris?
Terwijl ik dit schrijf, medio april, lijken de maatregelen te werken om verspreiding van het coronavirus te
voorkomen. Ik hoop, als je dit leest, dat onze regering het verantwoord heeft gevonden om een aantal van die
maatregelen te versoepelen.
Steeds vaker wordt ons gevraagd of men - vanwege het coronavirus - nog wel bij ons terecht kan, bijvoorbeeld
om een testament of levenstestament te maken, te controleren of te herzien.
Gesprekken op kantoor, via beeldverbinding of telefoon
Natuurlijk kun je gewoon bij ons op kantoor terecht. Ook wij hebben uiteraard voorzorgsmaatregelen getroffen
om de kans op besmetting te voorkomen. Behalve gesprekken op kantoor, houden wij - waar mogelijk of
gewenst - ook adviesgesprekken via beeldverbinding of telefoon. Voor een gesprek via beeldverbinding hoef je
geen programma's te installeren. Een computer, tablet of telefoon met een camera volstaat. Je krijgt van ons een
mailtje, je klikt op een linkje in die mail en je komt in onze digitale wachtkamer terecht. Heb je geen tablet,
telefoon of computer met een camera, dan zoeken wij samen met jouw naar een andere oplossing.
Ondertekenen van akten
Sommige zaken kunnen per volmacht worden geregeld. Maar dat mag niet bij alle notariële diensten. Neem je
een hypotheek op je huis of wil je een testament maken, dan moet je altijd persoonlijk naar de notaris; dat kan
dus niet per volmacht. Ben je daar niet toe in staat of durf je het niet vanwege het besmettingsgevaar? Dan
zoeken wij samen met jou naar een passende oplossing.
Noodsituaties
Deze week heeft de tweede kamer ingestemd met een wetsvoorstel om notarissen in de gelegenheid te stellen
om in noodsituaties toch akten te kunnen tekenen. Als cliënten door uitzonderlijke omstandigheden niet naar het
notariskantoor kunnen komen om een akte te tekenen en notarissen ook niet bij de cliënt in huis of in een
instelling op bezoek kan komen (bijvoorbeeld doordat er sprake is van besmetting), mogen notarissen gebruik
maken van een videoverbinding. Een cliënt verklaart vanwege het coronavirus de akte niet persoonlijk te
kunnen ondertekenen. De notaris maakt van deze verklaring en de reden van verhindering melding in de akte.

Wil je vaart maken met jouw testament of levenstestament? Of heb je andere vragen? Wij helpen je
graag om jouw wensen op de juiste manier vast te leggen. Ook nu (of misschien juist vooral) in deze
bijzondere tijd!
Wij zijn aangesloten bij Netwerk Notarissen, een landelijke organisatie van 150 notariskantoren die
steeds van elkaar leren en altijd aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen. Wij maken deel uit van het
expertnetwerk van Netwerk Notarissen dat je helpt jouw juridische zaken makkelijker te maken.
Meer weten? Neem vrijblijvend contact op voor een afspraak. Je bent van harte welkom!
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Ons kantoor is aangesloten bij * Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN)
* Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN).

