Coronabeleid Notaris Bart Vandeputte

Ons kantoor is bekommerd om de gezondheid van zijn cliënten en zijn medewerkers.
Wij proberen hoe dan ook in deze moeilijke tijden verder de service te garanderen die u mag
verwachten zonder uw en onze gezondheid in gevaar te brengen.
Gelet op de maatregelen van de overheid om de evolutie van de verspreiding van het coronavirus te
beperken, verzoeken wij u volgende maatregelen na te leven;

- enkel naar kantoor te komen mits afspraak
- steeds stipt op tijd te willen komen voor uw afspraak, niet te vroeg, niet te laat
- dat enkel de noodzakelijke persoon/personen naar het kantoor komt/komen
- bij uw bezoek een mondmasker te dragen
- handen te ontsmetten via ontsmettingsvloeistof die beschikbaar is in het kantoor
- afstand te houden en geen handen te schudden
- uw eigen balpen mee te brengen en die terug mee te nemen
- wie documenten wil afgeven, steekt die in een gesloten omslag in de brievenbus van het kantoor
- er rekening mee te houden dat het publiek toilet op kantoor gesloten is
- wie ziek is of zich niet goed voelt, komt niet naar het kantoor en laat spoedig weten aan het kantoor
dat bezoek onmogelijk is dan zoeken we samen naar een geschikte oplossing

Ons kantoor is open na afspraak en elke dag telefonisch bereikbaar tussen 8.30u en 17.30.
Bij het verlijden van akten wordt maximaal gebruik gemaakt van het videoconferentie systeem.
Besprekingen kunnen ter plaatse maar eveneens per videoconferentie worden georganiseerd.
Deze besprekingen verlopen via een beveiligd netwerk. Het is evenwel verboden deze beelden op te
nemen.
Wij werken ook mee aan de door de bevoegde overheden georganiseerde contact tracing teneinde
de verdere verspreiding van het Covid-19 virus te vermijden.
In geval van (vermoedelijke) besmetting van een lid van het kantoor met wie u in contact bent
geweest gedurende een beperkte periode voor en na de eerste tekenen van besmetting, zal dit lid
verplicht zijn om bepaalde gegevens over u aan de bevoegde autoriteten mee te delen.
Wij zullen in ieder geval erop toezien dat deze gegevens beperkt blijven tot hetgeen strikt
noodzakelijk is voor de contactcentra om met u in contact te treden en we zullen deze op een
vertrouwelijke manier verwerken.
Voor vragen hieromtrent kan u steeds bij ons terecht.
Wij helpen als kantoor zo mee de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan.

