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Geachte cliënten,
Geachte Heer, Geachte Mevrouw
Het coronavirus heeft een grote impact op ons allen. Uiteraard neemt ons kantoor ook de nodige
maatregelen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk af te remmen. Uw medewerking kan
hier uiteraard bij helpen.
Mogen wij u vragen om samen met ons volgende afspraken te willen naleven?
-

-

Indien U ziekteverschijnselen zou vertonen, danken wij U, voor Uw veiligheid en die van andere
cliënten en onze medewerkers, Uw afspraak voorlopig uit te stellen.
Indien U documenten wenst binnen te brengen, gelieve dit per e-mail te doen (via scan of via
foto’s van de documenten), oftewel de getekende documenten in onze brievenbus te deponeren.
Besprekingen die geen fysiek contact vereisen, zullen telefonisch worden gevoerd. Gelieve
telefonisch contact op te nemen op het nummer 056/35.15.81 om hiervoor een afspraak in te
plannen. Blijkt uit het telefonisch onderhoud dat een fysieke afspraak op kantoor vereist is,
worden hier dan verder de nodige afspraken voor gemaakt. U kunt ons ook steeds via e-mail
bereiken op het mailadres contact@lrd-notarissen.be.
Onderhandse documenten worden getekend via correspondentie, niet op het kantoor.
Niet-dringende akten moeten voorlopig worden uitgesteld naar een latere datum. Voorlopig is
dit, volgens de federale richtlijnen, zeker tot na 19 april 2020.
Dringende akten en dringende besprekingen die een fysiek contact vereisen, kunnen nog
doorgaan onder strikte voorzorgsmaatregelen:
o Om te vermijden dat er zich veel mensen tegelijk in één ruimte zouden bevinden, worden
de akten zoveel mogelijk verleden via videoconferentie indien er bij een akte meerdere
notariskantoren betrokken zijn. Is videoconferentie niet mogelijk, dan zal enkel de notaris
op wiens kantoor de akte getekend wordt, aanwezig zijn bij de akte.
o Om dezelfde reden zal er zoveel mogelijk worden gewerkt met (notariële) volmachten.
o Gelieve pas naar ons kantoor te komen op het hiervoor afgesproken tijdstip. Indien U te
vroeg zou zijn, danken wij U in de mate van het mogelijke even in Uw auto te wachten.
o De noodzakelijke hygiënische maatregelen moeten strikt worden nageleefd: handen
wassen, de nodige afstand bewaren, eigen (niet-uitwisbare) balpen meebrengen…

Wij trachten onze werking zo optimaal mogelijk verder te laten verlopen, maar zullen mogelijks met
een lagere bezetting of bereikbaarheid moeten werken. Wij danken U voor Uw geduld en begrip voor
deze uitzonderlijke omstandigheden.
Indien U verdere vragen heeft, kunt U ons uiteraard gerust contacteren via telefoon (056/35.15.81) of
e-mail (contact@lrd-notarissen.be).
Wij danken U oprecht voor Uw medewerking en wensen U en Uw naasten in ieder geval een goede
gezondheid toe.
Met vriendelijke groeten,
De notarissen en medewerkers van LRD Notarissen.
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