Stotijnnotariaat & mediation en beleid met het oog op het Coronavirus:
Stotijn notariaat & mediation neemt haar verantwoordelijkheid vanwege het Coronavirus (COVID-19)
en volgt de richtlijnen van het RIVM. Daarom nemen wij voorzorgsmaatregelen in acht, waarmee we uw
en onze gezondheid respecteren en beschermen.

HEEFT U EEN AFSPRAAK OF BESPREKING MET ONS GEPLAND?
In principe kunnen passeerafspraken of besprekingen op onze kantoren in de Wijk of Ruinerwold normaal doorgang vinden. Wilt
u liever per volmacht tekenen, dan is dat soms mogelijk. Neemt u in dat geval telefonisch of via e-mail contact met ons op, dan
informeren wij u over de mogelijkheden.
Wij vertrouwen erop dat u de volgende voorzorgen in acht neemt wanneer u een bezoek brengt aan onze kantoren:

● Neem alstublieft niemand mee die niet persoonlijk de akte hoeft te ondertekenen.
● Heeft u met ons een afspraak gemaakt voor een bespreking en kiest u liever voor het via de mail of telefonisch doorgang laten
vinden hiervan, laat dat ons dan alstublieft per omgaande weten.
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Heeft u vragen?

Wij volgen de ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19) op de voet. Blijft het advies van de overheid na 6 april van kracht, dan
zullen wij de genoemde maatregelen langer hanteren. Heeft u nog vragen, bel of mail ons dan gerust.
Actualiteiten, aanvullende of gewijzigde richtlijnen m.b.t. zullen wij updaten op onze website wanneer deze van toepassing zijn.
Raadpleegt u van tijd tot tijd onze website www.stotijnnotariaat.nl
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