CASE STORY

NOTARIËLE AKTES DIGITAAL VOORLEZEN
EN TOELICHTEN MET CROWDBEAMER,
DAAR WINT IEDEREEN BIJ.
Bij het verlijden van een akte op het kantoor van de notaris zijn cliënten vaak niet in
het bezit van het ontwerp van akte en de bijhorende informatie die hen vooraf werd
toegestuurd. Meestal wordt daarom het ontwerp van akte opnieuw afgedrukt of
geprojecteerd op een groot scherm, zodat alle betrokken partijen bij de voorlezing
en toelichting van de akte de inhoud kunnen volgen. Met crowdbeamer daarentegen
kan de notaris de akte digitaal delen, en kan elke cliënt de akte van dichtbij volgen
vanaf een tablet. Dat levert niet enkel een pak tijdswinst op voor de notaris, het biedt
elke cliënt bovendien ook veel meer comfort.

“Met crowdbeamer wordt
de notariële akte op een
hedendaagse en eenvoudige manier digitaal
voorgelezen en toegelicht
zonder dat er nog papier
aan te pas komt. Dat levert een pak tijdswinst op,
én is beter voor het milieu.
Notaris Dominique De Kesel,
notaris te Sint-Niklaas (België)

DE INHOUD VAN DE AKTE DIGITAAL
VOORLEZEN EN TOELICHTEN
Na het telefonisch vastleggen van
een datum voor het verlijden van een
notariële akte is het gebruikelijk om het
ontwerp van akte per post of e-mail te
bezorgen aan alle betrokken partijen.
Daarbij worden ook alle resultaten van
de voorafgaande opzoekingen bezorgd,
zodat iedereen tijdig beschikt over alle
noodzakelijke informatie omtrent de
inhoud van de akte die bij de notaris zal
ondertekend worden.
Bij het verlijden van de akte op het kantoor
van de notaris zijn cliënten echter vaak
niet in het bezit van de documenten die
hen vooraf werden toegestuurd. Daarom
wordt het ontwerp van akte opnieuw
afgedrukt voor alle cliënten, zodat zij bij
de voorlezing en toelichting van de akte
door de notaris de inhoud kunnen volgen.
Volgens notaris Dominique De Kesel
(notaris te Sint-Niklaas) “kan dat met

crowdbeamer een pak efficiënter, én heel
wat comfortabeler voor alle cliënten. Met
crowdbeamer kan je de inhoud van de
akte op een eenvoudige manier digitaal
delen met iedereen, en visueel toelichten.
Ik hoef enkel het crowdbeamer toestel
aan te sluiten op mijn laptop, en elke
cliënt kan de akte onmiddellijk en zonder
enige voorbereiding volgen vanaf een
tablet die ter beschikking wordt gesteld.
Op die manier moet het ontwerp van de
akte niet meer te worden afgedrukt. Dat
levert een pak tijdswinst op voor mijn
medewerkers, én is beter voor het milieu.
Met de crowdbeamer app op de
tablet kunnen cliënten van dichtbij de
akte volgen, en inzoomen op details
wanneer dat nodig zou zijn. Dat is voor
iedereen veel comfortabeler dan het
volgen van de akte op papier of op een
breedbeeldscherm, waarbij de aandacht
toch wel makkelijk durft te verslappen.”

UITDAGINGEN
• Alle partijen in staat stellen
om bij de voorlezing en
toelichting van de notariële
akte de inhoud van dichtbij
digitaal te kunnen volgen
• Een tijdbesparend en
comfortabel alternatief
bieden voor het afdrukken
van het ontwerp van akte en
aanvullende documenten
• Elke cliënt op ieder ogenblik
helder informeren omtrent
de wijzigingen aan het
oorspronkelijke ontwerp van
akte

WAAROM CROWDBEAMER?
• De inhoud van de akte en
de aanvullende documenten
kunnen digitaal gedeeld
worden met alle aanwezigen,
en visueel worden toegelicht
• Cliënten kunnen alles
persoonlijk en zonder
enige voorbereiding volgen
vanaf een tablet, en daarbij
inzoomen op details
• Aanvullingen,
verduidelijkingen of
aanpassingen van
foutieve gegevens worden
transparant gedeeld met alle
aanwezigen
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