NOTARIS
DIRK SERESIA
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 5 april 2020. Vanaf 19 maart 2020 werken alle
personeelsleden digitaal van thuis uit en zijn ze bijgevolg bereikbaar via de gekende emailadressen. In het
kantoor is er enkel een telefonische en e-mail permanentie voorzien, waarbij u eventueel doorgeschakeld
kan worden naar één van de medewerkers. In feite werkt het kantoor gewoon verder.
Voor zoveel als mogelijk worden besprekingen telefonisch gedaan of via bestaande systemen van
conference-call.

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:
a. Op de dag van de afspraak blijft u in uw wagen tot u binnengeroepen wordt. U houdt uw gsm bij
de hand.
b. Gewoon binnenkomen is niet toegelaten.
c. De wachtkamer is bijgevolg niet meer toegankelijk.
d. Er mag geen contact meer zijn tussen personeel en cliënten.
e. In het kantoor worden mensen op zo ruim mogelijke afstanden van mekaar geplaatst en
maximum mogen slechts twee personen tegelijk het kantoor binnen.
f. Tussen de notaris en cliënten wordt een glazen scherm geplaatst.
g. Er worden geen handen gegeven.
h. Balpennen worden per dossier ter beschikking gesteld en na het verlijden van de akte
meegenomen.
i. Er worden geen contante betalingen meer aanvaard. 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:
In de gang zal een mandje staan waarin af te geven stukken kunnen gelegd worden. Er zijn ook
omslagen waarin deze stukken desnoods kunnen opgeborgen worden.
Met dank voor uw begrip en vriendelijke groeten.
Notaris Dirk Seresia
J. De Vriendtstraat 23
3900 PELT
T 011/51 02 70
F 011/64 76 85

notaris@seresia.be
www.seresia.be
Burgerlijke vennootschap
btw-nr: 0468.542.266

Openingsuren: maandag t.e.m. donderdag van 9u00 - 12u30 en van 13u30 - 18u00
vrijdag van 9u00 - 12u30 en van 13u30 - 17u00

