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Nogmaals willen wij u danken voor de opdracht.
We kunnen niet wachten om met uw verhuizing te beginnen!! Er dienen nog wel een aantal zaken
georganiseerd te worden. Heeft u voldoende koffie in huis voor de verhuizers? Heeft u voldoende
parkeerruimte gereserveerd voor de verhuiswagen? En niet geheel onbelangrijk...Zijn de verhuisdozen al ingepakt? Heeft u gekozen voor een compleet verhuispakket inclusief inpakken, dan
hoeft u natuurlijk niets in te pakken en zullen onze jongens u fijn in de watten leggen.
Pakt u liever zelf in?
Dan wilt u natuurlijk wel over schone, droge en stevige verhuisdozen beschikken?
Dat kan...Stuur een e-mail naar; verhuisdozen@verhuiscentrale.nl en geef in deze mail aan op
welke woensdag u de dozen wenst te ontvangen. Iedere woensdag (behoudens feestdagen)
rijden onze dozenbezorgers door de mooist provincie van Nederland om onze klanten van
verpakkingsmaterialen te voorzien en/of om ze juist van verpakkingsmateriaal te verlossen. U
kunt zelf uw eigen woensdag kiezen. En dat helemaal gratis! We verdelen de woensdag in twee
dagdelen en u kunt aangeven welk dagdeel u het best schikt. Uiteraard proberen we met uw
wensen rekening te houden, maar we willen ook het milieu zo min mogelijk onnodig belasten en
dus plannen we onze routes zo efficiënt mogelijk. Vooraf ontvangt u van ons een tijdsblok waarin
we bij u langs gaan komen en uiteraard kunnen we u vooraf ook even bellen, zodat u niet
onnodig thuis hoeft te blijven.
Bezorgen.
We vinden het fijn om u vooraf goed uit te leggen hoe een doos gevouwen dient te worden, hoe
de etiketten het best gebruikt kunnen worden en de toepassing van het inpakpapier. Als u zelf
thuis kunt zijn is dat dus erg fijn. Kunt u ook gelijk een handtekening voor ons op de vrachtbon
zetten.

VERHUIZEN EEN VAK APART

Ophalen.
Na afloop van de verhuizing kunt u op verhuisdozen@verhuiscentrale.nl een ophaal woensdag
bepalen. Graag horen wij uw ervaringen en verhalen over de verhuisdag en verlossen wij u van
de lege verhuisdozen en als klap op de vuurpijl ontvangt u nu onze handtekening, als bewijs dat
alle dozen opgehaald zijn.
Spelregels:
• Wij komen alle benodigde verpakkingsmaterialen in één levering bij u bezorgen.
• Wij komen alle lege verhuisdozen in één vracht weer bij u ophalen.
• Gebruikt inpakpapier zal worden gerecycled. U mag dit dus bij het oud papier zetten.
• Ophalen van de verhuisdozen, conform offerte binnen zes weken na afloop van uw verhuizing.
Afwijkende levertijden- en dagen.
Wenst u een andere leverdag? Laat ons dit weten op verhuisdozen@verhuiscentrale.nl.
Onze binnendienst zal met contact opnemen en voor u een passende aanbieding maken.
Wij wensen u een plezierige verhuizing en veel geluk in uw nieuwe woning.

Bel of mail ons voor meer informatie

040 248 3250
info@verhuiscentrale.nl I www.verhuiscentrale.nl

