De notaris is jarig
en trakteert!
De notaris viert in 2018 een feestje. De beroepsorganisatie
voor het notariaat bestaat 175 jaar. Dit vieren we graag
met u! Daarom organiseren notariskantoren vandaag een
open dag of komen ze naar u toe.
Zoals u ziet, is de notaris al lang niet meer de man of vrouw in driedelig
krijtkostuum. De notaris van nu staat midden in de maatschappij en staat klaar
om u te adviseren bij de belangrijke momenten in uw leven. Zoals het opstellen
van een levenstestament, een samenlevingscontract of het opzetten van een
eigen bedrijf.

Wat doet de notaris?
De notaris geeft juridisch advies en let op de belangen van alle betrokken
partijen. Gemaakte afspraken worden vastgelegd in notariële akten. Zo is
voor iedereen duidelijk welke afspraken zijn gemaakt. Bij twijfel biedt de akte
duidelijkheid. De akte geldt als een bindende, rechtsgeldige afspraak op papier
en is geschikt als bewijs in de rechtszaal.

Onpartijdig en betrouwbaar
Wist u dat iedere notaris een eed heeft afgelegd? Hierin belooft
de notaris een aantal dingen. De belangrijkste zijn:
1. Iedereen is welkom. Dit betekent dat een notaris in principe niemand
mag weigeren. Alleen in bijzondere gevallen.
2. Altijd onpartijdig. De notaris is onafhankelijk en onpartijdig en houdt
rekening met de belangen van alle betrokkenen.
3. Alles blijft geheim. De notaris mag niets van wat u vertelt delen. Ook
niet met uw (zaken)partner. Daar zit wel een grens aan: als de notaris
vermoedt dat het om een ongebruikelijke en verdachte transactie gaat,
moet hij dit melden.

Voorbereiding en offerte

TIP!

De kosten zijn afhankelijk van uw vraag en situatie.
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Nog vragen?
Meer weten over de notaris en zijn werk? Kijk
dan op www.notaris.nl of loop eens binnen bij
ons notariskantoor!
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