
Inpaktips
Boeken inpakken

• De boeken rechtop in de doos plaatsen.
• Niet hoger stapelen als de handgrepen (of rode rand in de doos).
• Grote boeken en encyclopedieën plat in de doos leggen.
• De verhuizers hebben liever meerdere lichte dozen, dan minder dozen die te vol met boeken gevuld zijn.
• Planten inpakken;
•• Meestal worden de planten pas op de verhuisdag ingepakt. Om de planten in te pakken verwijdert u 
 eerst overtollig water uit de potten en vazen.

• Vouw een vloeipapier om de pot zodat deze aan de bovenkant open blijft.
• Zet de vaas of pot rechtop in de doos.
• Laat de verhuisdoos open.

Vloeistoffen

• Zorg ervoor dat u er zeker van bent dat alle flessen e.d. waar vloeistoffen in zitten, 100% zeker goed 
  afgesloten zijn. Lekschades zijn niet verzekerd.

• Vergeet niet de frituurpan met vloeibaar vet vooraf te legen zodat het vet er niet uit kan lekken.

Overige inboedel

• Ga ervan uit dat alles wat in dozen past op de verhuisdag ingepakt klaar staat. 
 Dit vergemakkelijkt de verhuizing.

• Ook de chauffeur kan uw inboedel makkelijker en beter stuwen in de verhuiswagen.
• Zorg er voor dat alles vast in de dozen zit en dat de inhoud niet kan verschuiven.

DemontagewerkzaamhedenDemontagewerkzaamheden

• Demonteer kasten en bedden zo kort mogelijk voor uw verhuizing.
• Als de kasten e.d. zijn gedemonteerd haal ook de schapdragers en bevestiging materialen van de 
 plankdelen. Dit om krasschades te voorkomen.

• Codeer alle delen van de kasten en bedden zodat ook alle losse delen naar de juiste locatie 
 worden verhuisd.

• Bewaar de bevestigingsmaterialen zorgvuldig zodat u na de verhuizing niet hoeft te zoeken naar 
  deze onderdelen.
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