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Maatregelen Corona
De Coronacrisis dwingt ons tot het nemen van ingrijpende maatregelen.

ALLE BESPREKINGEN EN AKTEN WORDEN UITGESTELD
Alle akten en besprekingen worden UITGESTELD tot na 19 april 2020.
Sedert 18 maart 2020 werken alle personeelsleden digitaal van thuis uit en zijn ze bijgevolg bereikbaar via hun
rechtstreeks mailadres, dat U kan terugvinden op onze website www.notariaatskw.be.
Elke medewerker volgt via thuiswerk zijn/haar eigen dossier op. In feite werkt het kantoor gewoon verder.
Ingevolge het thuiswerk is er (behalve de notaris) geen bezetting op kantoor.
Er wordt wel voorzien in een telefoonpermanentie, als volgt :
* van maandag tot donderdag : voormiddag tussen 10.00 u en 12.00 u en namiddag tussen 14.00 u en 16.00 u;
* op vrijdag : (enkel) voormiddag tussen 10.00 u en 12.00 u.
Indien U geen afspraak heeft maar toch één van de notarissen of één van de medewerkers wil contacteren,
dan kan dit via hun rechtstreeks mailadres.
Voor zoveel als mogelijk worden besprekingen telefonisch gedaan.

AKTEN DIE WEL DOORGAAN
De overheid heeft toegelaten dat bepaalde, strikt gelimiteerde akten wel kunnen doorgaan. Dit zal van dossier
tot dossier beoordeeld worden. Indien mogelijk zal er eveneens bij volmachten kunnen gewerkt worden.
Indien akten toch doorgaan hanteren we de volgende regels:
- Op de dag van de afspraak blijft u in uw wagen tot u binnengeroepen wordt. U houdt uw gsm bij de hand.
- Gewoon binnenkomen is niet toegelaten.
- De wachtruimte is bijgevolg niet meer toegankelijk.
- Er mag geen contact meer zijn tussen personeel en cliënten.
- In het kantoor worden mensen op zo ruim mogelijke afstanden van mekaar geplaatst en maximum mogen
slechts twee personen tegelijk het kantoor binnen.
- Er worden geen handen gegeven.
- Papieren zakdoeken en ontsmettende handgel zijn beschikbaar.
- Balpennen worden per dossier ter beschikking gesteld en na het verlijden van de akte meegenomen.
- Er worden geen contante betalingen meer aanvaard. Betalingen per bancontact zijn evenmin mogelijk. De
wet voorziet dat alle aktekosten uiterlijk bij het verlijden van de akte dienen betaald te worden. Dit zal dus
enkel nog kunnen via voorafgaande overschrijving.

AFGIFTE VAN DOCUMENTEN
Afgifte van documenten (in gesloten omslag) kan altijd via onze brievenbus.
Met dank voor uw begrip en vriendelijke groeten.
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