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Op de scan staat een doorgestreepte regel (een doorhaling). Moet ik toch invoeren wat daar
stond?
Nee, akte die zijn doorgehaald hoef je niet in te voeren.

Ik heb een vraag voor de projectleiders. Waar kan ik die stellen?
Onder het tabblad ‘Berichten’ op de projectpagina vind je de rubriek ‘Vragen’. Daar kun je al je
vragen stellen. Ook die aan de projectleiders.

Mijn scan begint met het vervolg van een omschrijving van het vorige blad. Wat nu?
Je begint bij de eerste genummerde akte.

Ik kom een aktenummer met een toevoeging tegen. Hoe verwerk ik dit?
Soms moest er later een aktenummer toegevoegd worden, bijvoorbeeld:
Tussen aktenummer 5 en 6 moet een akte ingevoegd worden. Aktenummer 5 krijgt dan een
toevoeging en wordt 5-1e (of 5a o.i.d.). Daaronder komt aktenummer 5- 2e (of 5b o.i.d.). Daaronder
loopt de aktenummering weer gewoon door.
Verwerkt dit door in het veld Aktenummer te noteren: 5.1/5.2 (of 5a/5b etc.) .

Moet ik de aanspreekvormen ‘wed.’ ook weglaten als de naam van de overleden partner is
vermeld?
Weduwe kan weggelaten worden, maar de naam van de overleden partner wordt wel overgenomen.

In plaats van de woonplaats van een van de partijen wordt ‘alhier’ vermeld. Waar vind ik de
vestigingsplaats van betreffende notaris?
Je kan ervan uitgaan dat alhier betrekking heeft op Breda aangezien alle notarissen in dit project in
Breda gevestigd waren.

Y of IJ – hoe zit het nou?
Soms wordt de ‘lange ij’ met, soms zonder puntjes (y) geschreven. In het geval van een
persoonsnaam (Colyn, Cruijff, Marytje) gebruik je een ij. Bij buitenlandse namen (Jeremy) handhaaf
je de y.

In de omschrijving wordt de naam van een niet-natuurlijke persoon (bedrijf, bank, …) genoemd.
Hoe verwerk ik die?
Neem de naam van het bedrijf over in het veld Achternaam en vul bij Woonplaats de
vestigingsplaats in.

In de omschrijving wordt de naam van een overleden echtgeno(o)t(e) genoemd. Hoe registreer ik
die?
Noteer de persoon met dezelfde woonplaats als de echtgeno(o)t(e). Als deze niet vermeld staat kun
je het veld blanco laten.

In één omschrijving wordt één persoon/naam vaker genoemd. Moet ik die ook vaker registreren?
Nee, elke partij hoeft maar 1 keer vermeld te worden. Als het om verschillende personen gaat die
toevallig dezelfde naam hebben (dat kwam vaak voor in grotere families), dan hoef je de naam ook
maar 1 keer over te nemen.

In aktes komt regelmatig de afkorting q.q. voor. Wat betekent dat?
q.q. staat voor het Latijnse qualitate qua. Dit betekent ‘in hoedanigheid van …’ of ‘uit hoofde van zijn
ambt’. Het geeft aan dat iemand vanuit een bepaalde functie/ rol handelt. Je hoeft deze afkorting
niet over te nemen.

Wat doe ik met een alias, ‘zegge’, ‘(ook) genaamd/genoemd’?
Registreer de alias als ware het een nieuwe partij binnen dezelfde omschrijving. Op die manier is de
persoon te vinden op beide namen waaronder hij bekend was.

Er verschijnen geen lege invoervelden op mijn scherm terwijl er nog wel aktes vermeld staan op de
scan. Hoe los ik dit op?
Ga naar het laatste veld van de laatst geregistreerde akte. Als je vervolgens de TAB-toets gebruikt,
verschijnt er een nieuwe regel. Tip: maak eerst alle aktes aan, zonder de namen in te vullen.

