Inpaktips

Voor ons en uw gemak.

1. Maak alleen gebruik van de Faster verhuisdozen.
*Andere dozen zijn vaak niet sterk genoeg en deze zakken in zodra deze worden
gestapeld. Gebruik zeker geen verhuisdozen van de bouwmarkt of Action, deze zijn echt
te zwak en dit vergroot de kans op schade aan uw goederen, welke dan niet vergoed
worden door de verzekering.

2. Gebruik geen plakband op de verhuisdozen.
*Het zijn vouwdozen, deze zijn zonder plakband stevig genoeg om uw goederen
verhuizen. Schrijf niet op de dozen en maak alleen gebruik van de bijgeleverde etiketten
en plak deze op de bestemde plek.

3. Maak de verhuisdozen niet te zwaar.
*Probeer de dozen niet te zwaar te maken (maximaal 20 kilo). Dozen zwaarder dan 20
kilo mogen wij om arbotechnische redenenen niet verhuizen.

4. Zorg ervoor dat alles in de verhuisdozen zit.
*We hebben de stelregel: stop alles wat in een verhuisdoos past in een verhuisdoos, ook
al is dit maar een stuk. Dus geen vuilniszakken met kleding, of andere losse spullen. Dit
voorkomt schade aan uw goederen en levert de verhuizers veel gemak op. Spullen die
niet in een verhuisdoos passen, zoals schilderijen, klokken en computers ect. kunt u laten
hangen/staan, dit verzorgen wij voor u.

5. Het inpakken van boeken.
*Zet boeken zoveel mogelijk recht op (met de rug omhoog) in een doos, dit voorkomt
schade aan uw boeken. Indien u (bij een normaal formaat) een laag in een doos heeft
gezet kunt u de doos (qua gewicht) als vol beschouwen. Opvullen van dozen met
gewichtloze spullen mag, maar hoeft niet.

6. Het inpakken van glas en aardewerk:
*Voor het inpakken van de glazen, kopjes en borden maakt u gebruik van het
bijgeleverde inpakpapier. Zorg ervoor dat ieder stuk verpakt is met het bijgeleverde
inpakpapier. Plaats borden staande in de verhuisdoos. Indien u een laag in de doos heeft
geplaatst, kunt u doos (qua gewicht) als vol beschouwen. Zorg ervoor dat glazen, borden
en kopjes niet kunnen gaan schuiven, maar druk deze ook zeker niet te hard aan.
Eventuele ruimte kunt u opvullen met krantenpapier. Vul de dozen tot maximaal 2
centimeter onder de rand. Geef op de bijgeleverde etiketten aan dat er breekbare
spullen in de verhuisdoos zitten.

7. Het inpakken van planten
*De kleine planten kunt u in een open verhuisdoos plaatsen. Zorg ervoor dat de planten
zo droog mogelijk zijn. Laat de doos open!!

8. Het inpakken van hangkleding
* Gebruik voor de hangkleding de bijgeleverde kledingdozen. Tape deze aan de
onderkant dicht. Indien wij met u hebben afgesproken deze middels onze proffesionele
kledingrekken te vervoeren kunt deze gewoon in de kast laten hangen. Dit verzorgen
onze verhuizers dan op de verhuisdag.

9. Zorg ervoor dat alle kasten en laden leeg zijn.
*Laat geen spullen achter in kasten of laden, dit kan schade veroorzaken. Haal de losse
planken uit de kast. Doe de kasten indien mogelijk op slot en bewaar de sleutels in uw
handbagage.

10. Reseveren van Parkeerruimte.
*Indien mogelijk, zorg ervoor dat op uw verhuisdag de parkeerruimten rondom/voor uw
woning zijn vrijgehouden (d.m.v. auto, lint of pionnen). Dit bespoedigt de verhuizing.

11. Aangebroken vloeistoffen.
*Zet aangebroken flessen met vloeistoffen bij elkaar in een aparte verhuisdoos. Laat
deze open en overhandig deze op de verhuisdag aan de voorman van dienst.
Let op: wij mogen geen brandbare stoffen en gasflessen vervoeren.

