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Reclame is goed. Reclame moet. En in een advertentie schrijven dat je de beste, 
goedkoopste of snelste bent is eenvoudig. Maar denkt de klant er ook zo over? 
Hieronder vindt u een aantal getuigenissen van onze klanten. Dat zegt meer dan een 
advertentie. 
 
 
“Wij waren zeer tevreden over Joy2move. De intake is goed gegaan, er is duidelijk uitgelegd 
hoe ze te werk gaan en er is een goede inschatting gemaakt van de benodigde spullen (wij 
hebben zelf alles ingepakt), kort daarna zijn alle dozen, stickers en papier afgeleverd zodat wij 
alle tijd hadden om in te pakken. 
 
Ook de verhuizing zelf verliep heel soepel, netjes op tijd en een lift geregeld ivm 3 hoog zonder 
trap. De spullen werden gedemonteerd en ook op het nieuwe adres weer snel gemonteerd. 
Kortom voor ons was het op deze manier een zorgeloze verhuizing. Wat ook erg leuk om te 
zien was dat de mannen onderling er veel plezier in hadden. 
 
Wij vinden Joy2mov zeker een aanrader (ook gezien prijs/kwaliteit) en bij een eventuele 
volgende verhuizing zouden wij ze weer bellen!” 
 
Saskia van Trienen 
Den Bosch-Vught 
 

 
 

“Vanaf het allereerste contact hadden we een goed gevoel over Joy2Move en dat werd alleen 
maar beter toen de eigenlijke verhuizing van Ommeren naar Rhenen plaats vond. Zeer plezierig 
en vakkundig personeel tegen een alleszins redelijk tarief.  
Wij kunnen Joy2Move Verhuizingen bij iedereen van harte aanbevelen.” 
  
W. van den Heuvel 
Ommeren-Rhenen 
 

 
 

“Wij zijn in juli van 2011 door het team van Joy2move Verhuizingen verhuisd. 
Na een gesprek omtrent de aanpak van de verhuizing hadden wij een heel goed gevoel bij de 
aanpak van jullie firma en dit is ook helemaal uitgekomen. Het was voor ons ook een hele 
verrassing dat zelfs de verhuisdozen om alles in te pakken op zondag bij ons afgeleverd 
werden. 
 
Op de dag van de verhuizing hebben wij alle support van het team gekregen, het is een prima 
team. 
 
Wij kunnen jullie ook zeker aanbevelen voor een (stressloze) verhuizing.” 
  
Ed en Mieke van Veen 
Den Bosch-Den Bosch 
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“ Welaan, zo ging het dus: 
 
Afspraken werden direct en flexibel online gemaakt. 
Ik kreeg de datum die ik wilde, de prijs werd direct en professioneel duidelijk  en per e-mail 
bevestigd. 
 
Omdat ik al meer dan twee jaar niet meer in het huis woonde leek een voorbeschouwing van de 
inboedel mij wel nodig - mijn telefonisch doorgegeven lijstje groeide behoorlijk aan, maar de 
offerte groeide beduidend trager mee. Heel goed te doen, in vergelijking met de andere 
aanbieders. 
 
En kijk maar - er zijn erg grote verschillen in deze branche. 
 
De verhuizing zelf heb ik grotendeels gemist, achteraf gezien heb ik er dus niets van gemist en 
mijzelf een hoop zorg bespaard. Geen enkele schade. Men ging om half acht aan het werk, om 
tien uur werd er gereden. Het team was geweldig - ze hadden er duidelijk zin in en er verstand 
van. Tja, ik herinner me een lineaaltje, vergeten, dat ik oppakte, mijn enige bijdrage. Het grote 
huis was grondig leeg.  
 
Fantastisch werd het toen ik later uit het pakpapier wat aanmaakhoutjes vond van mijn vorige 
open haard . . . . 
 
Wat mij betreft - de naam 'Joy to Move' - is helemaal waargemaakt. Bedankt, boy's - ik zit nu 
nog te glimlachen. Dat is nou Aanpakken! Dat is nou Verhuizen! En u, lezer - doe maar!” 
 
Willem Peter Hartgring 
Nijmegen-Utrecht 
 

 
 

“Een superteam!  
Fijn dat ze even bij je thuiskomen om alles te bekijken en een goede inschatting te maken van 
de spullen. 
Daarna een offerte met een goede prijs! 
En toen de grote dag was aangebroken hoefde ik maar te knipperen met mijn ogen en alles 
stond al daar waar het moest staan. 
Ik kan Joy2move echt aanbevelen!” 
  
groetjes Marlies Driessen 
Nijmegen-Maashees-Overloon 
 

 
 

“Augustus 2011, Perfect gedane verhuizing van Beuningen naar Nijmegen.We waren zeer 
tevreden !! “ 
 
fam Witteveen  
Beuningen-Nijmegen 
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“Verhuizen doe je niet zomaar. Je oude plekje verlaten en een nieuw optrekje gaan bewonen. 
Natuurlijk moet er heel veel geregeld worden. Opzeggen van abonnementen, verhuisberichtjes 
en natuurlijk de verhuizing zelf. Op internet zoeken naar een zelfverhuizer. Zo kwamen we bij 
Joy2Move terecht. Een email sturen en heel snel werd er telefonisch contact gezocht. ‘Dat is 
snel’, dacht ik nog. 
 
De verhuizing werd doorgesproken, tarief bepaald en dan op naar de verhuisdatum. ’s Morgens 
vroeg om half acht kwam de verhuiswagen met chauffeur Ad op ons oude adres in Overasselt 
aan. Vakkundig werd onder zijn leiding alles ingeladen. Hij hielp daarbij prima mee, gaf 
aanwijzingen, uitstekend! Hij leverde nog extra dozen om de laatste spulletjes in te pakken. 
Daarna reden we om half tien richting ons nieuwe optrekje in Wijchen. 
 
De verhuiswagen kon gelukkig dichtbij geparkeerd worden. Even een kopje koffie en dan snel 
aan de slag. Alles moest naar de eerste verdieping. Het naar boven brengen ging al net zo vlot 
als het inladen. Om twaalf uur was alles boven! Broodjes met koffie werden opgediend. Een 
tevreden gevoel dat het zo vlot verlopen was.  
 
We zijn heel tevreden over Joy2Move. Contacten verliepen snel en zeer vakkundig. Als u een 
zelfverhuizer zoekt kan ik u Joy2Move zeker aanraden!! Prima gedaan Ad en Amy!” 
 
Toon de Valk  
Overasselt-Wijchen 
 

 
 

“In zes maanden tijd heeft Joy2Move drie verhuizingen voor ons verzorgd. Iedere keer weer 
verliep het laden en lossen vlekkeloos. Afspraken worden nagekomen, altijd snelle en adequate 
reactie op mails en vragen en immer vriendelijk. De verhuizers zijn professioneel, 
belangstellend en gewoon aardig. Kortom een goed en betrouwbaar bedrijf waar persoonlijke 
aandacht en service hoog in het vaandel staan. Een aanrader!” 
 
Joost en Sabine van Roijen 
Houten-Houten 
Nijmegen-Nijmegen 
Nijmegen-Nieuwegein 
 

 
 

“Onze ervaringen met Joy2Move zijn uiterst positief. We hebben ze ook alles laten inpakken 
hetgeen ons zeer goed bevallen is. Met name de informele en ongedwongen sfeer tijdens de 
verhuizing viel bij ons goed. Wat ons betreft de volgende keer weer!” 
 
Fam. Peerenboom, Heteren 
Wageningen-Heteren 
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“Onze verhuizing. 
Ergens in dit voorjaar hebben we de knoop doorgehakt. We maken van ons huis in Wageningen 
een studentenhuis en gaan naar een nieuw huis in Gouda. Dit ondermeer voor ons werk. 
In Wageningen woonden wij (Herma en Arjan) met onze twee kinderen in een oud huis met een 
vrij grote tuin en schuur. Op een gegeven moment dachten we eraan dat we een verhuizer 
nodig hadden. Op een website onze gegevens ingevuld en de reacties afgewacht. Joy2move 
was een van de eerste verhuisbedrijven die reageerde.  
Ad de eigenaar van Joy2move stond na een afspraak al snel voor de deur om één en ander te 
bekijken. Hij (of Amy zijn vrouw) heeft op korte termijn een heldere offerte neergelegd. 
We hebben deze naast twee andere offertes gelegd. 
Voor ons was de scherpe prijs en de duidelijke en vriendelijke manier van communiceren de 
doorslag om voor hen te kiezen. Op de afgesproken tijd kregen we de verhuisdozen. 
Op de verhuisdag stond hun team al vroeg voor de deur. Ondanks dat wij nog niet alles in 
dozen hadden zitten, begonnen zij opgewekt aan het sjouw werk. Allemaal vrolijke en beleefde 
mensen die gewoon plezier in hun werk hadden. 
We bemerkten dat de hoeveelheid iets meer was dan ze gedacht hadden maar hebben daar 
geen wanklank over gehoord. Super!! 
Ze hebben alles gedemonteerd. ´s Middags naar Gouda. Ik heb ze de sleutel meegegeven van 
ons nieuwe huis in Gouda. Zo konden wij nog wat opruimen in Wageningen. 
Enkele uren later zelf naar Wageningen. Daar hadden ze het meeste al op de plek staan. 
Gemonteerd en wel. 
Aan het eind van de dag samen een pilsje gedronken. We kregen de factuur. Deze kwam exact 
overeen met de offerte. Ook kregen we twee bonnen voor een Wellness-centre. Deze gaan we 
eerstdaags gebruiken. 
 
Al met al zijn we blij met onze keuze voor Joy2move. Als we weer verhuizen zullen we zeker 
voor hen kiezen!!” 
 
Arjan en Herma van Essen 
Wageningen-Gouda 
 

 
 

“Wij zijn recentelijk twee keer verhuisd met hulp van de mensen van Joy2move. Een deel van 
onze spullen moest uit en later weer naar de molen die nu in natuurgebied de Steendert 
(Ophemert) staat. Best een lastige klus met al die trappen en een deur die wat te laag is. De joy 
om te moven sprak uit hun hele handelen. Ze kwamen enthousiast binnen en een paar uur later 
was het varkentje gewassen. Volkomen schadevrij. Zelfs de oude eiken kast die we voor de 
schuur bestemd hadden, werd nauwkeurig ingepakt. Even een raampje demonteren en weer 
netjes terug plaatsen, verkeersbord opzij duwen, vrachtwagen door de binnenstad van 
Zaltbommel manoeuvreren, ze draaien er hun hand niet voor om. Kortom, goede verhuizers 
voor een redelijke prijs en dan ook nog met humor. Je zou er jaarlijks een ander huis voor 
regelen.” 
 
Rijna Rozendaal 
Johan Cahuzak  
Ophemert-Zaltbommel 
Zaltbommel-Ophemert 
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“Op 7 juli j.l. heeft Joy2move uit Tiel ons verhuisd en wel tot onze grote tevredenheid. De 
verhuizing vond plaats in Veenendaal van onze woning in Veenendaal-West naar ons 
appartement in Veenendaal-Oost. 
Petje af hoor zoals het gegaan is en onze hartelijke dank voor al het werk dat er door de 
jongens, en niet te vergeten door "hun baas"die dag is verzet. 
's Morgens om half acht stonden zij al voor de deur en tegen 10.15 uur was alles ingeladen en 
waren ze op weg naar ons appartement. Daar uitgeladen en tegen 12.30 uur was alles klaar. 
Petje af hoor voor al dit werk en nogmaals dank. 
Alles staat nu op zijn plaats en wij wonen nu hier in ons appartement met heel veel zin. Wij 
willen Joy2move aan een ieder aanbevelen voor verhuizing. 
Heel hartelijk dank Joy2move ne succes in jullie werk.” 
  
Corrie en Fons Koster 
Veenendaal-Veenendaal 
 

 
 

“Wij kwam in contact met Joy2move Verhuizingen gewoon door via google in te geven dat wij 
een verhuizer zochten in de buurt van Zaltbommel. 
  
Vrijwel direct kwam er een reactie van Joy2move Verhuizingen; afspraak gemaakt en na een 
prettig gesprek en een inventarisatie van wat het allemaal zou gaan kosten (wij gingen voor 
alles inpakken en demonteren en in ons andere huis weer monteren en zelf uitpakken), kregen 
wij heel snel de offerte. Daar wij nu op een tijdelijk adres wonen, hebben wij ook nog een offerte 
gevraagd voor de doorverhuizing. 
  
Alles stond snel en duidelijk op papier. Uiteraard hebben wij ook andere verhuisbedrijven laten 
komen, maar na e.e.a. vergeleken te hebben kwam Joy2move Verhuizingen er als de 
voordeligste uit en bovendien hadden zij op ons een goede en betrouwbare indruk gemaakt. 
  
Op de dag van de verhuizing, stonden zij stipt op tijd, met 4 man voor ons klaar. Het inpakken 
en demonteren nam een aanvang, één van ons is in het oude huis gebleven om aanwijzingen te 
geven, de ander is naar het nieuwe huis vertrokken. In "no time" zat het grootste gedeelte in de 
dozen en datgene wat wij aan hadden gewezen werd gedemonteerd en naar het nieuwe huis 
gebracht. Daar werd alles op zijn plaats gezet en wederom gemonteerd. 
Als we iets niet goed vonden staan, werd het zonder probleem gewijzigd. Ieder van de 
verhuizers had duidelijk een eigen taak. Alles liep gesmeerd en wij tevreden. De volgende dag 
kwam de rest! Binnen 1,5 dagen waren wij compleet verhuisd, stond alles op zijn plek en waren 
de dozen met de spullen die wij nodig hadden uitgepakt. Deze werden, na gebeld te hebben, 
opgehaald.  
  
Omdat wij niet op ons definieve adres zitten, staan hier nog een hoop dozen van Joy2move 
Verhuizingen ingepakt te wachten. Het ingepakt laten staan van de dozen leverde ook geen 
problemen of extra kosten op! 
  
Wij zijn dus héél tevreden klanten.” 
  
Jaap & Hanny Meijering 
Zaltbommel-Bruchem  
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“Hallo team Joy2move, 
Verhuizing april 2011.  
 
We hebben altijd zelf alles verhuist en het is dan ook best “eng” om het uit handen te geven. 
Gaan andere mensen wel zorgvuldig met de voor jou kostbare spullen om ? 
Achteraf kun je pas oordelen. 
 
Wat zijn we blij dat we in zee zijn gegaan met jullie. Verhuizen geeft altijd stress en wat heerlijk 
om in 1 dag helemaal over te zijn en dat alles in de kamers staat waar het thuis hoort. Dat je 
meteen je kleren weer in de kasten kunt hangen en in je bed kunt slapen. 
Met vier man sterk ging de verhuizing in een sneltrein vaart. Tjonge wat kunnen die jongens 
sjouwen. 
 
Als tip geven wij Joy2move mee dat het ons handiger lijkt als de jongen die alle kasten/bedden 
enz weer in elkaar zet wat hulp krijgt. Alleen is dat niet te doen.. waardoor er wat kleine dingen 
niet goed op hun plek zaten. 
 
Gelukkig is er niets kapot gegaan maar dat is volgens ons meer geluk dan wijsheid. 
Wij zullen zeker het team van Joy2move aanbevelen bij derde. Het is ons goed bevallen en de 
uitgave wegen niet op tegen het relaxed kunnen verhuizen! 
  
Succes met jullie bedrijf!” 
 
Groet,  Rob & Francien. 
Vlijmen-Vlijmen 
 

 
 

“Onze ervaring met Joy2move 
Wij (gezin met 3 kinderen) zijn op een zaterdag in juli verhuisd van Amsterdam naar Tiel. De 
verhuizing verliep erg vlot. De verhuizers waren al om 07.30 uur in Amsterdam en na een kop 
koffie gingen ze meteen aan de slag. Wat kunnen die hard werken! We konden het niet geloven 
dat alles om 09.45 uur al in de verhuiswagen stond! In Tiel aangekomen gingen de mannen 
uitladen. Het enige wat wij moesten doen was aangeven waar wat naar toe moest. Niet te 
geloven dat alles om 13.00 uur in ons nieuwe huis stond! We hadden vooraf nooit gedacht dat 
het zo soepel zou verlopen.  
 
De service van Joy2move is echt goed: de verhuisdozen die wij mochten gebruiken werden op 
het werk afgeleverd en na de verhuizing ook weer opgehaald thuis. De verhuisstress die ik had 
werd minder door het geruststellende contact dat ik had via email. Ik kon met alle vragen terecht 
( en ik had er best een hoop…) over zelfs de kleinste zaken voor wat betreft de verhuizing. 
Omdat alles zo snel en goed verliep had ik daarna genoeg energie om alle verhuisdozen vlot uit 
te pakken, zodat  vrij snel alles op zijn plek stond en wij van ons nieuwe thuis konden ( en 
kunnen) genieten. 
Nogmaals bedankt voor alles.” 
 
Familie Varma 
Amsterdam-Tiel 
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“Verhuizen geeft altijd stress: regelen, afspraken maken, inpakken, uitzoeken, weggooien, 
kortom handenvol werk. 
 
Gelukkig vond ik een verhuisbedrijf die een deel van mijn zorgen uit handen nam .Als ik er 
achteraf naar kijk is mijn verhuizing soepel verlopen. Er was een goede inschatting van de 
werkzaamheden die verricht moesten worden. 
 
Alles werd tijdens de verhuizing, ter plekke, wat mogelijk tot schade zou kunnen leiden extra 
verpakt. Men deed er alles aan om tijdens het vervoer schade te voorkomen. Het uitladen van 
de inboedel op het nieuwe adres verliep als een trein. Snel en vakkundig werd de inhoud van de 
verhuiswagen op de gewenste plek gezet. 
 
Conclusie: Joy2move Verhuizingen is een bedrijf waar professioneel gewerkt wordt en waarmee 
goede afspraken te maken zijn. 
Een aanbeveling waard.” 
  
Emmy van Arkel 
Veenendaal-Gouda 
 

 
 

“Weer verhuizen, poehé 
 
Al een paar keer in mijn leven verhuisd.  
 
Met vrienden, familie, aanverwante personen en met het bekende boedelbakkie. Met 
ingehuurde spierballen die, het verschil niet zagen tussen een kluis en een porseleinkast.  
 
Het beeld dat de helft niet op komt dagen en de andere helft na een half uurtje tegen een boom 
staan uit te hijgen of testosteron achtige figuren moet kanaliseren, kwam weer pijnlijk op mijn 
netvliezen te staan.  
 
“No way vrouw, dit gaan we het op deze manier niet meer doen”. Een goede vriend van mij was 
net verhuisd door een verhuisbedrijf met een naam - die gezien mijn achtergrond - een grimas 
op mijn bekkie trok,  “Joy2move”. Hmmm, fijn dat er nog humor in het leven bestaat. Toch maar 
even bellen. Bij het eerste contact had ik er al direct een goed gevoel over.  
 
De aandacht en doen wat je zegt, zijn de ingrediënten. Afspraken werden stipt nagekomen.   
 
Om nu een lang verhaal kort te houden: professioneel, vakkundig, flexibele, betrouwbaar, 
ontzorgend, concurrerende prijs en dit alles verweven met een vleugje humor.  
 
Joy2move, het bestaat echt in de wereld.” 
 
Jan*Marga - onze welgemeende dank voor de perfecte samenwerking 
Vleuten-Nieuwegein 

 

 
 

  



 

 
 

Postbus 12, 4000 AA Tiel  |  Telefoon  +31 344 655 125  |  Mobiel  +31 652 656 839 
E-mail  info@joy2move.nl  |  Website  www.joy2move.nl 

Rabobank Tiel rekeningnummer 1218.58.898  |  KvK-nummer 51980401 

re
c
e

n
s
ie

s
 

“Verhuizen met Joy2move is mij prima bevallen! Ik zou gaan verhuizen van Uden naar Assen. Ik 
was 78 jaar en kon dat niet allemaal meer zelf. Mijn dochter is op internet gaan zoeken en heeft 
een aantal offertes via internet aangevraagd. Joy2move belde haar binnen een uur  en een 
afspraak was snel gemaakt. Toen Ad van Oosten kwam kijken wat er verhuist moest worden 
was nog niet duidelijk wat wel en niet mee zou gaan. Omdat ik kleiner ging wonen zou er heel 
veel weg moeten. Ik wilde hun alles laten inpakken wat ik mee zou nemen maar ik moest nog 
beginnen met uitzoeken! Voor Ad was dit geen probleem. Ik zag ook best op tegen de 
verhuizing. Want ik zou wel hulp van een dochter krijgen, maar die kan ook geen gordijnenrails 
lampen, kasten etc. (de)monteren. Ook hier kon Joy2move mij helpen. Natuurlijk heb ik ook 
andere verhuizers laten komen en offertes laten maken. Maar Joy2Move was niet alleen het 
goedkoopst maar ik had het gevoel dat Ad van Oosten me begreep en prima doorzag waar de 
knelpunten voor mij lagen bij de verhuizing. 
In de weken voor de verhuizing heb ik keuzes moeten maken in de spullen die weg zouden 
gaan en die ik mee ging nemen. Ook hadden wij nog wel vragen over de verhuizing. Alle vragen 
die mijn dochter per mail stelde werden dezelfde dag nog beantwoord.  
 
Een dag voor de verhuizing kwam Dirk met de verhuisdozen en is begonnen met inpakken. Hij 
deed dit efficiënt en snel, maar ging heel zorgvuldig om met mijn spullen. Terwijl hij bezig was 
hoorde ik dat de oplevering van mijn oude huis de volgende dag wat later zou zijn. Dit zou 
betekenen dat ik niet zelf de sleutel in mijn nieuwe huis om kon draaien. Dit was belangrijk voor 
mij omdat ik het nog helemaal niet gezien had nadat het geschilderd en behangen was. Ik was 
bang me dan altijd een logé in mijn eigen huis te voelen. Op dat moment zag ik het niet meer 
zitten. Dirk wist me gerust te stellen en beloofde dat ik als eerste het huis in mocht. En zo is het 
ook gegaan. 
 
De volgende morgen stonden de3  mannen om 8.00 uur voor de deur. Het beloofde die dag 
boven de 28 graden te worden en noodweer later op de dag. Ad en zijn mannen hebben echt 
keihard gewerkt. Ik heb de hele verhuizing eigenlijk  niets hoeven doen. Zelfs mijn stoel werd 
als laatste de verhuiswagen ingedragen!! Natuurlijk hebben we wel gezorgd dat ze genoeg te 
drinken en eten kregen die dag. Ik kon zelf eerst in mijn nieuwe huis kijken voordat de spullen 
naar binnen werden gedragen.  In Assen konden ze de verhuislift niet gebruiken omdat de 
grond te nat was. Hierdoor moest alles met de personenlift naar boven. Ze hebben zelfs de 
grote kast nog een keer extra verplaatst omdat die op een andere plek beter stond. Ad van 
Oosten en zijn mannen waren beleefd en vriendelijk we hebben ze die dag niet een keer horen 
klagen of mopperen. Ik had erg met ze te doen omdat ze zo hard werkten en het heel erg warm 
was. Aan het einde van de dag stonden de meubels allemaal op hun plek en hing mijn kleding 
weer in de kast.  En toen alles was uitgepakt bleek dat er ook niets kapot was gegaan! 
 
Normaalgesproken komen ze de verhuisdozen na een poosje weer ophalen. Wij hadden 
afgesproken dat wij de verhuisdozen zelf terug zouden brengen omdat wij toch nog wel eens in 
de buurt van Tiel zouden zijn. Mijn dochter mocht de dozen en een aantal verhuisdekens zelfs 
nog gebruiken bij een andere verhuizing. Bij het terugbrengen had Amy van Oosten de koffie 
klaar. 
 
Ik woon nu heel fijn in Assen. Ik hoop nooit meer te verhuizen. Maar een ieder die een verhuizer 
zoekt zou ik Joy2move zeker aanraden!” 
 
Netty  
Uden-Assen 
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“In mei 2011 heb ik "Joy 2 move" benaderd  voor het maken van een verhuisofferte. Ze kwamen 
als goedkoopste van de drie uit de bus. 
Ik werd zeer vriendelijk en gemoedelijk te woord gestaan door de eigenaar . 
" Joy 2 Move" doet haar naam eer aan . 
Je hebt er zelf geen omkijken meer naar. 
Er zijn diverse mogelijkheden - zelf inpakken of laten doen  
    zelf meubels demonteren of laten doen  
     zelf lampen afschroeven of laten doen  
dit alles tegen een geringe meerprijs. 
Alles is bespreekbaar en echt niet duur.  
Mocht ik weer gaan verhuizen , dan ga ik beslist weer met Joy 2 move in zee!” 
 
U.B. 
Heumen-Wijchen 
 

 
 
 


