
 

 

 
Praktische inpaktips en uitleg inpakmaterialen 
Wij adviseren u onderstaande tips aandachtig door te nemen. 

 U ontvangt voor uw verhuizing, op afspraak, in één levering de inpakmaterialen. De inpakmaterialen zijn verhuisdozen, 

etiketten en inpakpapier. Indien u inpakmaterialen te kort komt kunt u contact met ons opnemen voor extra materialen. 

 

 Het is niet toegestaan om op de verhuisdozen te schrijven. Graag de meegeleverde etiketten gebruiken om aan te geven waar 

deze naar toe moeten in de nieuwe woning en om eventueel de inhoud te noteren. Indien de inhoud van de verhuisdoos 

breekbaar is, verzoeken wij u dit op het etiket aan te geven. De etiketten graag op de aangegeven plaats op de doos plakken, dit 

is op de korte zijkant.U kunt de dozen eventueel ook nummeren door een nummer op het etiket te schrijven en op een lijst bij te 

houden wat in welke doos zit.  Wij verzoeken u geen eigen etiketten te gebruiken, daar deze veelal niet zonder schade aan de 

verhuisdoos verwijder baar zijn van de doos.  

 

 Alle goederen dienen zoveel mogelijk in de door ons geleverde verhuisdozen te worden verpakt. De verhuisdozen zijn 

stapelbaar, gemakkelijk te hanteren en de juiste bescherming voor de inhoud. Losse goederen zijn kwetsbaar en vragen veel 

extra tijd bij het in- en uitladen van de verhuizing. 

 

 Probeer de verhuisdozen vol te maken (een half lege verhuisdoos zakt in) maar niet zo vol dat deze bol gaan staan, want dan 

zijn ze niet stapelbaar. Probeert u de dozen niet te zwaar te maken, maximaal 15 tot 20 kilo. Als u de doos zelf goed kunt 

tillen is hij voor de verhuizer ook handzaam.  

 

 Werkwijze inpakken: 

 

- Boeken: de doos tot ongeveer de helft vullen anders wordt de doos te zwaar. Doos kan opgevuld worden met b.v. een 

kussen of handdoek of deken. 

- Waardevolle documenten, zoals paspoort, rijbewijs en belangrijke documenten adviseren wij u niet in te pakken in 

verhuisdozen, maar zoveel mogelijk bij u te houden. Dit geldt ook voor geld, sleutels en eventuele belangrijke medicijnen. 

- Vloeistoffen die kunnen gaan lekken, licht ontvlambare en brandbare goederen en spuitbussen mogen niet worden 

ingepakt. Dit vanwege het risico van lekkage waardoor tijdens transport schade aan uw bezittingen kan ontstaan. Dit geldt 

zeker bij een verhuizing naar opslag. 

- Vloeibare schoonmaakmiddelen kunnen het beste verpakt worden in een (afsluitbare) plastic bak. De plastic bak kunt u 

eventueel in zijn geheel in een verhuisdoos plaatsen. 

- Kleine potten met kamer/tuin planten in een open doos zetten. Tussen de potten kunt u wat inpakpapier plaatsen ter 

bescherming. Grote planten niet inpakken, daar zorgen de verhuizers voor op de verhuisdag. 

- Bestek in inpakpapier rollen, of in de bestekbak laten en deze in een verhuisdoos plaatsen. 

- Glas en servies; wikkel glaswerk, kopjes en borden apart in papier en plaats deze staand in de verhuisdozen. Uiteraard het 

zwaardere servies onderop in de verhuisdoos. Gaarne op het etiket van de verhuisdoos aangeven dat er breekbare goederen 

in zitten. 

- Grote spiegels en schilderijen die niet in verhuisdozen passen graag op één plek in huis verzamelen zodat de verhuizer 

deze juist kan verpakken en in de verhuiswagen kan plaatsen. Spiegels en schilderijen die wel in een verhuisdoos passen 

goed verpakken en rechtop in de verhuisdoos plaatsen. Eventueel ter bescherming een handdoek er tussen plaatsen.  

- Kleding: voor hangende kleding ontvangt u garderobeboxen. Indien er geen garderobeboxen worden geleverd bij de 

inpakmaterialen, gebruiken wij op de dag van de verhuizing garderobekasten waarin de kleding gehangen wordt. Deze 

behoren tot de standaarduitrusting van een verhuiswagen. Liggende kleding gewoon in verhuisdozen verpakken. 

- Multi media apparatuur zoals televisie, computer etc. dienen losgekoppeld te worden en samen met de bijbehorende 

snoeren zoveel mogelijk in verhuisdozen te worden ingepakt. Indien u nog in bezit bent van de originele aankoopdoos kunt 

u uiteraard deze gebruiken. 

- Huishoudelijke apparatuur zoals wasmachine, wasdroger, koelkast en afwasmachine dienen helemaal leeg zijn en 

afgekoppeld te worden.  Het waterreservoir van de droger moet leeg zijn. 



 

 

- Vriezer met inhoud, deze 2 dagen voor de verhuisdag op de hoogste vriesstand zetten. De stekker wordt pas uit het 

stopcontact gehaald op het moment van laden. De vriezer wordt als laatste in de verhuiswagen geladen en weer als eerst 

gelost, waardoor het risico voor de inhoud zo beperkt mogelijk blijft.  

- Kasten moeten worden ontdaan van losse delen zoals planken, plankendragers, deuren, glasplaten, sleutels en 

schuifpanelen om schade tijdens het transport zoveel mogelijk uit te sluiten.  

- De inhoud van lades van kasten dienen te worden ingepakt. Dit is ter behoud van uw kast.  

- Losse stukken zoals bezems, rails, tuingereedschap etc. gaarne bundelen d.m.v. tape of touw. Hetzelfde geldt voor los 

hout uit bijvoorbeeld de schuur. 

- Indien er goederen zijn die niet in een doos verpakt kunnen worden vanwege de grootte, verzoeken wij u deze te voorzien 

van een etiket zodat deze in nieuwe woning op de juiste plaats terechtkomen 

 

 Wij adviseren u vooraf te bepalen waar de verhuisdozen op de verhuisdag door onze verhuizers kunnen worden geplaatst in uw 

nieuwe woning, zodat deze niet in de weg staan voor het te plaatsen meubilair. Een handige plaats is bijvoorbeeld voor het 

raam, indien daar uiteraard geen meubilair geplaatst dient te worden. 

 

 Na afloop van de verhuizing verzoeken wij u de verhuisdozen te verzamelen, de stickers te verwijderen en deze schoon en 

droog te houden. Als u alle verhuisdozen leeg heeft komen wij deze eenmalig bij u ophalen, dit uiterlijk binnen 2 maanden na 

de verhuisdatum. Hiervoor kunt u telefonisch een afspraak maken. 

 

 Een laatste tip, hoe beter u de verhuizing voorbereid heeft en alles gereed staat,  hoe sneller de verhuizing verloopt! 

Wij wensen u veel succes met het voorbereiden van uw verhuizing en mocht u ondanks de inpaktips nog vragen hebben, kunt u ons 

tijdens kantoortijden bereiken op telefoonnummer 030-6662212. 

Met vriendelijke groet, 

W. van Haarlem Verhuisservice 

 


