Inpaktips voor U, en ons gemak
Sluit zoveel mogelijk af:
Plak/tape onze verhuisdozen aan de onderkant, vouw of tape de bovenkant dicht. Zorg
ervoor dat de verhuisdozen het gewicht kunnen dragen. Probeer de dozen niet te zwaar
te maken (maximaal 25 kilo).
Haal zoveel mogelijk leeg:
Stop niet veel spullen in kasten en bureaus, want dat kan schade veroorzaken. Verwijder
breekbare voorwerpen en voorwerpen die kunnen lekken. Doe kastjes op slot en bewaar
sleutels in de handbagage.
Het inpakken van boeken:
Zet de boeken zoveel mogelijk staande in de doos, dit voorkomt schade aan de boeken.
Indien u een staande laag in de doos heeft gezet kunt u deze doos als vol beschouwen.
Het inpakken van glas en aardewerk:
Voor het inpakken van de glazen, kopjes en borden kunt u het bijgeleverde inpakpapier
gebruiken. Plaats borden staande in de doos. Zorg hierbij dat glazen of borden niet
kunnen verschuiven maar druk deze zeker niet te hard aan. Eventuele ruimte kan met
inpakpapier worden opgevuld. Vul de dozen tot maximaal 2 centimeter onder de rand.
Geef op de verhuisdozen aan dat er breekbare spullen in zitten.
Het inpakken van kwetsbare stukken:
De losse delen van goederen zoals bijvoorbeeld klokken en computers dienen eerst
gedemonteerd te worden. Hierna kunnen ze in een doos worden gezet.
Het inpakken van planten:
De kleine planten kun u in een open doos plaatsen. Wij adviseren om dit op de
verhuisdag te doen, graag zo droog mogelijk.
Het inpakken van schilderijen en kleding:
Laat schilderijen of andere ingelijste decoraties aan de muur hangen. Wij verpakken deze
op de verhuisdag zelf in verhuisdekens en folie. Uw hangkleding wordt aan ons speciale
kledingrek vervoerd, uw hangkleding kunt u dus in de kledingkast laten hangen.
Het inpakken van lampen:
Verwijder gloeilamp en lampenkap. Rol het snoer op. Plaats de lampenkap rechtop in een
verhuisdoos. Decoratieve knoppen en dergelijke plak je vast aan de binnenkant van de
doos waar de lampenkap inzit.
Reserveren parkeerruimte:
Indien mogelijk, zorg ervoor dat op uw verhuisdag de parkeerruimten rondom/voor uw
woning zijn vrijgehouden (d.m.v. auto, lint of pion). Dit bespoedigt de verhuizing.
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