
Hoe, wat, hoeveel, wanneer………?

Allemaal vragen die waarschijnlijk bij u opkomen bij het voorbereiden van de verhuizing. Aan de hand
van de onderstaande zaken zullen wij de normale gang van zaken tijdens het verhuisproces
verduidelijken.

 Verhuisdozen
Het aantal verhuisdozen is door de adviseur tijdens de opname geschat. Indien u zelf inpakt,
kunt u de dozen aangeleverd krijgen op of voor de dag wanneer u met inpakken wilt
beginnen. Bij de dozen ontvangt u inpakpapier voor het glaswerk en het serviesgoed en
etiketten die u op de dozen kunt plakken, waarop u aangeeft waar u de dozen in uw nieuwe
woning geplaatst wilt hebben. Zodra u weet wanneer u de dozen wilt ontvangen kunt u ons
bellen om een afspraak te maken om de dozen te leveren.
Op de verhuisdag worden de lege dozen gelijk meegenomen.

 Inpakken
Indien u afgesproken heeft dat wij alles of een gedeelte inpakken, doen wij dat de dag voor de
verhuizing, of indien het maar een klein gedeelte is op de verhuisdag zelf. Dit in overleg met
de adviseur. De dozen voor het inpakken worden op de inpakdag meegenomen.

 De- en montage meubilair
Indien u afgesproken heeft dat wij de de- en montage van het meubilair voor u verzorgen,
doen wij dat doorgaans op de verhuisdag zelf. Indien u de de- en montage van het meubilair
zelf verzorgd, dient dat voor de verhuisdag gedaan te zijn.
De door ons gedemonteerde meubels, worden direct weer opgebouwd en geplaatst.

 Voorladen
Indien u over een grotere afstand gaat verhuizen is het gebruikelijk dat er voorgeladen wordt
op de dag of middag voor de eigenlijke verhuisdag. Indien u elders kunt overnachten kan ook
alles ingeladen worden, zodat er de volgende morgen direct naar het losadres gereden kan
worden. Uiteraard gebeurt dit in overleg met u.

 Aanvangstijd verhuizing
Als aanvangstijd is het gebruikelijk dat wij tussen 7.30 en 8.00 uur beginnen. Bij grotere
verhuizingen of over een langere afstand wordt de tijd in onderling overleg bepaald.

 Lossen en plaatsen van de verhuisgoederen
De inboedel wordt in de nieuwe woning in de ruimte of kamer geplaatst waar u het hebben
wilt, mits het mogelijk en op een normale manier bereikbaar is. Als de verhuizer op de dag van
de verhuizing constateert dat het niet mogelijk is of dat er schade uit kan ontstaan is hij
gerechtigd om de beslissing te nemen om het verhuisgoed niet naar de desbetreffende plaatst
in de woning te brengen. Wilt u dan toch, ondanks het advies van de verhuizer, het
verhuisgoed op die plaats hebben en er ontstaat schade uit zijn wij hiervoor niet
aansprakelijk. Heeft u twijfels over de bereikbaarheid van uw nieuwe woning, met een
verhuiswagen of dat een meubelstuk niet naar de plaats kan die u in gedachte heeft, aarzel
dan niet hierover contact met ons op te nemen. Desnoods gaan wij ter plaatsen kijken.

 Retour halen lege dozen
Als u alle verhuisdozen leegt heeft, belt u ons om een afspraak te maken voor het ophalen
van de dozen. Wilt u zo vriendelijk zijn ze op een bereikbare plaats neer te leggen; gang, box
of schuur. Gaarne de dozen niet buiten neerleggen, als de dozen nat worden zijn ze niet meer
te gebruiken.

Hopelijk heeft deze uitleg al uw vragen beantwoordt, mocht u desondanks toch nog vragen hebben,
aarzel dan niet om ons te bellen. Wij zullen dan u vragen zo goed mogelijk beantwoorden. U kunt ons
tijdens kantooruren bereiken op telefoonnummer 030-6662212.
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