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1. Inleidende bepalingen
1.1. Stichting LNSC, een stichting, statutair gevestigd te Leiden, kantoorhoudende
te (2311 ES) Leiden aan de Steenschuur 25, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 28079293
(hierna: ‘de Stichting’) heeft dit protocol met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid en nauwkeurigheid vastgesteld.
1.2. Dit protocol heeft betrekking op het Landelijk Notarieel Studentencongres 2022
(hierna: ‘het LNSC’) te Leiden, georganiseerd door de Stichting.
1.3. Aan dit protocol kunnen geen rechten worden ontleend.
2. Intentie van de Stichting
De Stichting heeft dit protocol opgesteld voor de deelnemers voor het bijwonen van
het LNSC en het handelen naar aanleiding van een positieve test op COVID-19. De
deelnemers worden geacht zich te houden aan de regels zoals voorgeschreven in dit
protocol, alsmede aan de richtlijnen van de overheid en de regels zoals die gelden op
de locaties van het LNSC.
De Stichting vertrouwt erop dat de deelnemers hun verantwoordelijkheid nemen ter
voorkoming van de verdere verspreiding van het coronavirus tijdens het LNSC.
3. Organisatie van een aanwezigheid op het LNSC
3.1. De Stichting organiseert slechts een fysiek LNSC, indien dit mogelijk is in
overeenstemming met de coronarichtlijnen van de overheid. Deelnemers van
het LNSC gaan akkoord met de volgende regels:
a. de deelnemer heeft geen COVID-19, en heeft ook geen klachten die passen
bij COVID-19;
b. de deelnemer hoeft niet in quarantaine volgens de quarantainecheck van de
overheid, welke is te vinden op quarantainecheck.rijksoverheid.nl;
c. de deelnemer is, indien dit is vereist voor het LNSC of een of meer
onderdelen daarvan, in het bezit van een geldige QR-code via de
CoronaCheck-app;
d. De deelnemer zal zich houden aan de richtlijnen van overheid;
e. Deelname aan het LNSC is geheel op eigen risico.
3.2. Indien het bestuur van de Stichting constateert dat een deelnemer zich niet
overeenkomstig bovenstaande regels gedraagt, dan is het bestuur bevoegd om
passende maatregelen te treffen ter bescherming van de gezondheid van alle
aanwezigen op het LNSC.

4. Handelen bij een positieve test
Indien een persoon positief is getest op COVID-19 en in zijn/haar besmettelijke periode
aanwezig is geweest bij het LNSC, dan gelden de volgende regels:
a. de op COVID-19 positief geteste persoon dient het bestuur van de Stichting
onmiddellijk op de hoogte te stellen van de positieve COVID-19-test;
b. het bestuur van de Stichting licht de aanwezigen van de activiteit in dat hij/zij in
aanraking zijn geweest met een persoon die positief is getest op COVID-19.
Daarnaast wordt verwezen naar de coronamaatregelen van de overheid. De
positief geteste persoon blijft te allen tijde anoniem;
c. de positief geteste persoon wordt op de hoogte gesteld van de inhoud van de
mededeling die wordt gedaan aan de andere op de activiteit aanwezige personen.
Het is aan het bestuur om de inhoud van deze mededeling te bepalen.
Vragen en/of opmerkingen over bovenstaande maatregelen, kunnen per e-mail
worden gestuurd naar info@lnsc.nl.

