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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. Voorlopig zijn deze van kracht tot 28 april a.s.

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.

HEEFT U EEN AFSPRAAK OF BESPREKING MET ONS GEPLAND?

Bezoekers

Van bezoekers aan onze kantoren verwachten wij, dat ook zij de richtlij-

nen van het RIVM opvolgen, teneinde verspreiding van het Coronavirus 

in te dammen dan wel tegen te gaan. 

Bij een bezoek aan onze kantoren vragen wij u de richtlijnen te blijven 

volgen die door het RIVM zijn opgelegd. Hoe goed bedoeld en vanzelf-

sprekend het normaal gesproken ook is, in deze periode schudden we 

even geen handen maar bieden we u, zoals gebruikelijk, een warm 

welkom. 

Heeft u een afspraak met ons en voelt u zich niet goed of heeft u griep-

verschijnselen? Blijft u dan alstublieft thuis en neemt u contact met ons 

op. Samen met u streven wij naar een goede oplossing. We wensen u in 

dat geval sterkte en een spoedig herstel.

Medewerkers

De medewerkers van Stotijn notariaat & mediation houden zich aan 

de richtlijnen van het RIVM. Gezien de omvang en de grilligheid van 

dit virus, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor eventuele 

negatieve gevolgen voor uw gezondheid, wanneer u een bezoek heeft 

gebracht aan ons kantoor in de Wijk of Ruinerwold. Wij proberen echter 

zoveel mogelijk de risico’s te beperken.

De medewerkers van Stotijn notariaat & mediation werken waar mogelijk 

ook vanuit huis. Zij zijn tijdens de reguliere kantoortijden gewoon bereik-

baar, zowel telefonisch als per e-mail. Met een adequate bezetting hopen 

wij onze dienstverlening optimaal te waarborgen in een onzekere periode. 

Wij hopen dat alles binnen afzienbare tijd achter de rug is en het leven 

weer haar ‘normale’ loop heeft. Tot die tijd wensen wij u gezondheid en 

kalmte toe!

Heeft u vragen?

Wij volgen de ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19) op de voet. Blijft het advies van de overheid na 28 april 2020 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. deze calamiteit zullen wij updaten op onze website wanneer deze van 
toepassing zijn. Raadpleegt u van tijd tot tijd onze website www.stotijnnotariaat.nl


