
VERHUISWIJZER
Een verhuizing vergt veel voorbereiding en organisatie. Wij willen u daarbij graag helpen. 

Aan de hand van deze verhuiswijzer kunt u meteen aan de slag met handige tips en 
voorzorgsmaatregelen. Succes!

VOORBEREIDING

INPAKINSTRUCTIES

De verhuizing van uw 
huisraad neemt vaak de hele 

dag in beslag.

Maak een logische verdeling van 
de ruimtes, bijvoorbeeld: 

huiskamer, keuken, hal, etc.

Label de dozen met de locatie 
in uw nieuwe huis en een korte 

omschrijving van de inhoud.

U ontvangt een keybox voor sleutels 
e.d. Uw geld, (bank)passen en/of 

mobiel stopt u in uw handbagage.

Plan uiterlijk 4 tot 6 weken 
van tevoren een 

verhuisdatum en bel ons
om dit af te stemmen.

De verhuisdag start rond 08:00 uur, 
tenzij anders vermeld in de bevestiging. 

Wij bellen u 2 dagen van tevoren voor 
de laatste details.

Uw meubels worden verpakt 
in verhuisdekens, stretchfolie 

of ander passend 
inpakmateriaal.

Als u zelf gaat inpakken 
bezorgen wij  van tevoren (op 
woensdagen) verhuisdozen & 

inpakmateriaal.

Plaats breekbare goederen als servies en 
glaswerk rechtop in de doos, dus niet stapelen.

Plaats planten zoveel mogelijk in 
een open verhuisdoos bij elkaar.

Maak alle dozen netjes vol 
met uw huisraad.

Sluit alle dozen zo mogelijk goed af zonder tape 
te gebruiken. Laat zo min mogelijk dozen open.

Pak geen aangebroken 
etenswaren en open flessen in. 
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OPSLAAN VAN UW HUISRAAD

Wij bieden u de mogelijkheid om (een deel van uw) 
huisraad op te slaan in één van onze opslagruimtes.
Dit doen we uiteraard in goed overleg. Bovenstaande 
voorzorgsmaatregelen helpen ons om alles zo snel
en netjes mogelijk op te slaan.

Bel voor vragen naar 050 - 313 91 49.

EINDSCHOONMAAK OF VOORBEREIDING OPSLAG

IN UW NIEUWE WONING

Zorg dat de stofzuigerzak uit 
de stofzuiger is en dat het

stofreservoir leeg is.

Tuinmeubels en -gereedschap kunnen 
alleen schoon en droog opgeslagen 

worden.

Neem alle meubelstukken af en zorg
 dat glaswerk en servies schoon 
en droog worden opgeslagen.

Laat de wasmachine een dag van tevoren 
nog 1 keer draaien op 90 °C. Eventueel met 

soda of natuurazijn. Zo is deze helemaal 
schoon en droog bij aankomst.

Maak de koelkast en/of vriezer leeg en goed 
schoon. Zorg ervoor dat ze goed droog zijn 

van binnen en vergeet de rubbers niet!
Dit voorkomt nare luchtjes en schimmels.

LET OP: Als aan bovenstaande voorzorgsmaatregelen niet wordt voldaan,
kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor schade.

Zo bent u helemaal klaar voor 
de verhuizing. Wij zorgen voor 
een zorgeloze verhuisdag en 
wensen u alvast heel veel 
plezier in uw nieuwe woning!

Uitpakken maar! Als de dozen leeg zijn 
kunt u ons bellen, dan halen we ze

(op woensdagen) weer op.

Is er onbedoeld schade ontstaan? Maak hier 
binnen 14 dagen na de verhuisdag schriftelijk 

melding van. Dan lossen we dit netjes op.

De Voorman Verhuizer neemt na de 
verhuizing alles met u door om te kijken 
of de verhuisdag naar wens is verlopen.

WAT KAN NIET OPGESLAGEN WORDEN?

•  Etenswaren en levensmiddelen
•  Verf en terpentine
•  Gasflessen
•  Planten


