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Handig en verstandig
- Begin met inpakken zodra u de verhuisdozen in huis hebt. (er gaat meer tijd inzitten dan u denkt)
- Geef elke kamer in het nieuwe huis een nummer.
- Noteer op iedere verhuisdoos wat er in zit plus het nummer van de kamer, waar hij naar toe moet.
- Kleding kunt u zo uit de kast in speciale garderobedozen hangen.
- Kastjes e.d. op slot doen, sleutels in BVC sleutelzakjes.
- Boeken verdelen over verschillende dozen; open ruimte opvullen met lichte spulletjes.
- Flessen rechtop in dozen; brandbare en/of andere gevaarlijke stoffen apart houden.
- Vraag de BVC hoe u de breekbare zaken het beste kunt inpakken; de verzekering tegen breuk
geldt als regel alleen als de BVC ook het inpakken heeft verzorgd.
- Zet borden niet plat in de doos, maar rechtop. Vul e.e.a. op met inpakpapier.
- Rol tafelzilver e.d. in papier van keukenrol, dan krast het niet.
- Pak geen scherpe dingen in bij kwetsbare zaken.
- Tv-, Hifi- en computerapparatuur alleen afkoppelen, BVC verzorgt het verpakken.
- Alle zaken, die daarvoor in aanmerking komen, dienen zoveel mogelijk in dozen te worden
verpakt. Dozen zijn stapelbaar, gemakkelijk te tillen en een uitstekende bescherming voor de
inhoud. Losse dingen daarentegen zijn kwetsbaar en kosten veel extra tijd.
- Grote spiegels en schilderijen niet inpakken; de BVC weet er raad mee.
Schilderijen, spiegels, glasplaatjes, welke in een verhuisdoos passen, rechtop tegen de zijkant van
de doos stapelen.
- Kleine planten bij elkaar in een doos zetten; grote planten niet inpakken daar zorgt de BVC voor.
- Schemerlampjes; kapjes los en voet in dozen pakken.
- Bezems, tuingereedschap en los hout bundelen met touw en plakband.
- Vraag de BVC advies als u ergens geen raad mee weet; zij zijn ervoor en hebben het allemaal al
eens eerder meegemaakt!
- Pak koffie & koffiezetapparaat als laatste in. (vergeet de verhuizer niet)

Bel of mail ons voor meer informatie

040 248 3250

www.verhuiscentrale.nl
info@verhuiscentrale.nl

