24 maart 2020

Ondanks het Coronavirus is Notariskantoor De Ruiter u graag van dienst.
Wij van Notariskantoor de Ruiter beschouwen het als onze verantwoordelijkheid om de
gezondheid van onze cliënten, relaties, bezoekers en medewerkers zo veel als mogelijk te
beschermen middels het leveren van een bijdrage aan het beperken van het aantal
coronabesmettingen.
Gezien de laatste berichtgeving omtrent het Corana-virus ontkomen ook wij er dus ook niet
aan om een aantal maatregelen te nemen.
Maatregelen Notariskantoor de Ruiter in verband met het coronavirus:


Zo veel mogelijk medewerkers werken vanuit huis teneinde de dienstverlening te
continueren.
Communicatie




Wij verzoeken u zoveel mogelijk te communiceren per telefoon en/of e-mail.
U kunt ons uiteraard telefonisch en per e-mail bereiken en zijn onze medewerkers tijdens de
gebruikelijke kantooruren voor u beschikbaar.
Kantoorbezoek / besprekingen













Wij verwelkomen momenteel uitsluitend op afspraak bezoekers op kantoor.
Indien mogelijk zullen besprekingen voorlopig uitgesteld worden of indien nodig kan een
bespreking telefonisch met u gevoerd worden.
Bij binnenkomst zullen wij u hartelijk ontvangen maar we geven u geen hand en houden
gepaste afstand. (tenminste 1.5 meter)
Wanneer u bij ons komt om akte(n) te ondertekenen verzoeken wij u om uw eigen blauwe
pen mee te brengen.
Bij de ondertekening mogen alleen de personen aanwezig zijn die de betreffende akte(n)
moeten ondertekenen. Overige familieleden, makelaars en adviseurs mogen er niet bij
aanwezig ziijn.
Wanneer er twijfel is over uw gezondheid verzoeken wij u dit aan telefonisch ons door te
geven en ons kantoor niet persoonlijk te bezoeken. Wij bekijken dan in overleg met u of de
afspraak moet/kan worden uitgesteld, of dat een volmacht kan worden getekend.

U kunt ons uiteraard telefonisch en per e-mail bereiken en zijn onze medewerkers tijdens de
gebruikelijke kantooruren voor u beschikbaar.
Urgente zaken zullen als vanouds worden verwerkt. Voor minder urgente zaken vragen wij
echter uw geduld.
Wij verzoeken u zoveel mogelijk te communiceren per telefoon en/of e-mail.

