INPAKTIPS
Advies over het inpakken;
Om uw verhuizen, vlot, veilig en plezierig te laten verlopen is een goede voorbereiding gewenst. Een goede voorbereiding is immers het halve werk! Indien de verhuizer deze werkzaamheden voor u verricht, dan hoeft u zich
geen zorgen te maken. Wel geven deze inpaktips u een indruk hoe de verhuizer zijn werkzaamheden verricht en
wat u kunt verwachten.
• Zorg dat alles correct is ingepakt, alles wat maar enigszins in dozen verpakt kan worden moet ingepakt zijn. 		
Kleine losse zaken raken makkelijk zoek of er ontstaat kans op beschadigen. Voor het inpakken zijn verschillende
maten dozen beschikbaar zoals; boekendozen, standaard verhuis- en glasdozen en barreldozen
• Uw verhuizer kan een inschatting maken van wat u nodig heeft aan aantallen dozen en kan deze ook leveren
als u zelf het verhuiswerk zou willen doen
• Indien u tekort komt, wacht niet te lang, vraag om een na levering
• Gebruik bestemmingsetiketten en benoem de ruimtes waar de dozen naar toe moeten. Heeft u veel kamers,
dan is een opvolgende nummering handig, anders volstaat de naam van de ruimte of de naam van de eigenaar
• Plak op de deuren van de nieuwe woning, het identieke naam/herkenningsnummer
• Zijn er dozen met kwetsbaar glas, servies of sierstukken, merk dan de doos extra of attendeer de verhuizer om
speciale aandacht te geven bij het hanteren van de doos
• Glas en servies dient te worden verpakt in schoon, wit papier. Materiaal waar de verhuizer over beschikt
• Glazen, borden en serviesstukken bedoeld om iets in te doen, dienen rechtop ingepakt te worden
• Dozen ”vol”inpakken, halfvolle dozen kunnen inzakken als ze gestapeld worden
• Boeken, c.d.`s, platen en drukwerken in boekendozen verpakken. De boekendozen hebben meestal een inhoud,
half zo groot als een verhuisdoos
• Flessen rechtop zetten, brandbare of gevaarlijke stoffen apart houden
• Heeft u zilverwerk, gebruik dan speciaal papier, vraag uw verhuizer er naar
• Pak geen scherpe, harde zaken bij kwetsbare spullen in één doos
• Heeft u de originele verpakkingen nog van uw elektrische apparatuur, gebruik die dan
• Kleinere kamerplanten kunnen bij elkaar in een “open”doos gezet worden. Voor de grotere en tuinplanten heeft
uw verhuizer plantenbakken
• Bundel lange voorwerpen vanuit schuur of berging aan elkaar door middel van tape
Demontage
Indien u de demontage werkzaamheden van te demonteren kasten, bedden en/of overige meubels zelf ter hand
neemt, let dan op hieronder vermelde details:
• Kastdelen moeten worden ontdaan van sleutels en andere kwetsbare uitstekende delen of bevestigingsonderdelen
• In gedemonteerde toestand zijn de bevestigingmiddelen meer kwetsbaar. Kastdelen zijn vaak van geperst 		
spaanplaat. Prima als het meubel gemonteerd en aan elkaar geklonken is, maar in afzonderlijke delen erg 		
kwetsbaar
• Zorg dat laden leeg zijn, bij het sjouwen en stouwen worden de laden onder allerlei hoeken gekeerd en
gedraaid, waardoor de inhoud verloren of zoek kan raken
• Vraag als het toch te moeilijk is, uw verhuizer om uw kostbare meubelstukken te demonteren, hij heeft er
verstand van.
Lastige spullen
Er zijn spullen die zich niet zo makkelijk in de standaard verhuis-, boeken-, glas- of barreldozen laten verpakken.
Als het te lastig is of u bent er niet zeker van dat de door u gebruikte inpakmethodiek verantwoord is, vraag uw
verhuizer of hij de zaken wil inpakken. Te denken valt aan klokken, grotere keramische stukken, glazen vazen of
kunstvoorwerpen.

Speciale spullen waarvoor beschermmateriaal bestaat
Voor spullen die zich niet in de standaard dozen laten verpakken of die vanwege hun aard een andere behandeling behoeven zijn er afwijkende verpakkingen. Deze kunnen soms vooraf geleverd worden of de verhuizer neemt
ze mee op de verhuisdag.
• Garderobedozen voor uw hangkleding. Indien u zelf kasten gaat demonteren is levering vooraf van een aantal
garderobedozen best handig
• Schilderijdozen in verschillende maten. Beschikt u over veel schilderijen en u wilt die zelf verpakken alvorens ze
in de schilderijdoos te plaatsen, vraag uw verhuizer om levering vooraf
Materialen waarover uw verhuizer beschikt
Naast de verschillende soorten dozen beschikt de verhuizer over beschermmaterialen die ingezet kunnen worden
tijdens de verhuizing om uw woning, vloer en eigendommen op een verantwoorde manier te verhuizen, zoals:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inloopmatten, ter voorkoming van onnodige vuil inloop
Vloermateriaal om uw parketvloer of vloerbedekking te beschermen
TV flatscreen hoezen in verschillenden maten
Matrashoezen om de matrassen in te pakken ter voorkoming van vuilaanslag
Piano- en vleugelhoezen ter voorkoming van schade door stoten of het weer
Schilderijdozen en -koffers in verschillende maten
Noppenfolie om kwetsbare zaken eerst te verpakken alvorens te verhuizen
Garderobedozen en -hoezen en voor zeer kwetsbare kleding
Computerbakken en -dozen om de elektronica in te plaatsen
Plantenbakken voor uw tuin- en huiskamerplanten

Neem voor vragen contact op met uw Erkende Verhuizer in de buurt

