Verhuistips
Inpakken & Voorbereiden
Inpakken algemeen
- Pak de verhuisdozen in per lade, kast of kamer. Dit voorkomt een chaotische situatie tijdens het uitpakken.
- Schrijf zo precies mogelijk op de stikker wat er in de doos zit, dit scheelt u tijdens het uitpakken werk als u naar
iets opzoek bent.
- Schrijf op de stikker de kamer waar de doos in het nieuwe huis moet komen te staan. Zo weten de verhuizers
precies waar ze de doos kwijt kunnen.
- Plak de stikker niet op de bovenkant, maar op de kopse kant van de doos. Op die manier kunt u, terwijl de dozen
gestapeld staan, nog zien wat de verhuisdoos bevat.
- Houd belangrijke items (medicijnen, sleutels e.d.) apart. Dit voorkomt vervelende situaties voor uzelf en de
verhuizers.
Breekbaar
- Verpak breekbare items altijd in papier (standaard door ons geleverd bij iedere verhuizing) om kans op schade te
verminderen.
- Zorg ervoor dat borden, schoteltjes en dergelijke vormen naast elkaar en rechtop in de doos worden geplaatst. Dit
vermindert de kans op schade aan uw servies.
- Voorkom dat de doos bol gaat staan door te veel inhoudt. Bij het stapelen van de dozen kunnen de items in de doos
breken.
- Schilderijen worden apart verpakt door de verhuizer, deze kunt u laten hangen.
Elektronica
- Past de elektronica niet in een doos, laat het dan staan voor de verhuizer.
- Zorg ervoor dat u een foto maakt van alle snoeren die u afkoppelt. Zo vergemakkelijkt u het aansluitproces en hoeft
u alleen maar de foto ‘na te maken’.
- Bericht de internet en tv-provider ruim van tevoren over uw verhuizing, dan kan op de verhuisdag direct gecheckt
worden of alles naar behoren werkt.

Verhuizen oude adres
-

-

Zorg voor voldoende vrije parkeerruimte voor uw huis zodat de vrachtwagen zo dicht mogelijk bij uw voordeur
kan komen. Dit versnelt het verhuisproces aanzienlijk en zorgt ervoor dat u eerder uw nieuwe woning kan
betrekken.
Verhuizers leven op koffie, een bakkie wordt door hen zeer gewaardeerd.
U kunt ontspannen, voelt u zich vooral niet bezwaard om rustig te gaan zitten. Wij zijn er om u te helpen!

Verhuizen nieuwe adres
-

-

Zorg voor voldoende vrije parkeerruimte voor uw nieuwe woning zodat de vrachtwagen zo dicht mogelijk bij uw
voordeur kan komen. Dit versnelt het verhuisproces aanzienlijk en zorgt ervoor dat u eerder uw nieuwe woning kan
betrekken.
Maak een overzichtje voor uzelf met daarop de plekken waar alle grote meubelstukken neergezet mogen worden.
Laat de verhuisdozen plaatsen op plekken waar geen groot meubilair neergezet hoeft te worden.

Uitpakken & puntjes op de i
-

Als het goed is staan alle dozen in de juiste kamer, staat al het meubilair op de juiste plek en kunt u beginnen met
uitpakken.
Maak eerst 1 kamer, bijvoorbeeld de slaapkamer, helemaal klaar.
Werk kamer voor kamer het huis door, dit geeft structuur en een gevoel van voortgang.
Stop al het inpakpapier bij elkaar in een verhuisdoos, ook deze nemen wij weer mee retour als u alles heeft
uitgepakt.
Dozen leeg? Bel, mail of WhatsApp ons en wij maken met u een afspraak om de dozen weer op te halen.

