









Houd belangrijke papieren, medicijnen, geld en sleutels apart tijdens de verhuizing.
Pak alle artikelen in die in een verhuisdoos passen.
Voorkom dat u steeds moet bukken tijdens het inpakken: plaats de verhuisdoos op een stoel,
tafel of op een andere verhuisdoos.
Creëer werkruimte voor uzelf: zet alle verpakte verhuisdozen bij elkaar.
Plak direct na het vullen van een verhuisdoos een etiket op de doos waarop u de bestemming
en de inhoud van de doos vermeldt. Maak hierbij uitsluitend gebruik van de meegeleverde
etiketten.
Vul verhuisdozen tot maximaal de helft met zware artikelen zoals boeken of cd’s (op hun kant).
De rest van de doos kan worden opgevuld met lichtere artikelen. Dit houdt de dozen
hanteerbaar voor uzelf en voor de verhuizers.
Koppel de wasmachine los van de waterleiding en maak de slangen leeg.

Keuken




Stapel pannen zoveel mogelijk in elkaar. Verhuispapier tussen de pannen voorkomt eventuele
krassen.
Verpak ieder bord in verhuispapier zet de borden op hun kant in de verhuisdoos.
Zet doppen van reeds geopende flessen vast met een stuk plakband.

Huiskamer







Zet alle glazen, na het inpakken, op de kop in de doos.
Verpak planten in verhuispapier en zet de planten in een open verhuisdoos.
Plaats cd’s op hun kant in de verhuisdoos.
Apparatuur zoals en dvd-speler, tv of stereo kan het beste verpakt worden in de originele
verpakking. Als deze verpakking niet meer aanwezig is, zal de apparatuur door de verhuizers
worden ingepakt in verhuisdekens.
Demonteer bij klokken de gewichten en de slingers. Zet de ketting van de klok aan de
bovenzijde vast met tape.

Slaapkamer





Verpak schilderijen in verhuispapier en plaats de schilderijen zoveel mogelijk in verhuisdozen.
Laat grote schilderijen aan de muur hangen.
Laat hangkleding in de kasten hangen. Op de verhuisdag zullen de verhuizers de kleding
verpakken in kledingboxen.
Vul verhuisdozen zoveel mogelijk op, maar zorg ervoor dat de dozen hanteerbaar blijven voor
uzelf en de verhuizers.

Schuur en/of garage




Pak ALLE artikelen in die in een verhuisdoos passen.
Let op! Verpak geen licht ontvlambare goederen in verhuisdozen.
Bundel tuingereedschap en hout met tape.
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inpakinstructies

Algemeen

De grote items zoals kasten, piano’s, grote schilderijen, tafels etc. worden verpakt door de
verhuizers. Sommige items zullen worden gedemonteerd zodat zij veiliger of handzamer verhuisd
kunnen worden.
Let op! Indien u zelf dozen inpakt bent u daar ook zelf verantwoordelijk voor. Indien de
verhuizers dit voor u doen, ligt de verantwoordelijkheid bij het verhuisbedrijf.
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Grote items

