INPAKTIPS
VERHUIZEN

INPAKKEN IS EEN VAK APART.
WIJ HELPEN U GRAAG MET DE VOLGENDE TIPS.
Pak de dozen zo in dat deze dicht kunnen.
Plak de dozen niet dicht.
Noteer op de bijgeleverde stickers naar welke kamer de doos moet.
Plak de stickers niet op meubels.
Alles wat in de dozen past, graag in de dozen verpakken. Bijvoorbeeld ook lampenkappen en speakers
Doe nooit te veel glaswerk in een doos.
De dozen niet te zwaar inpakken. Het maximale gewicht is 20 kg.
Als u noppenfolie gebruikt, houdt dan de noppen aan de buitenzijde.
Losse planken, bezems en stangen zoveel mogelijk bij elkaar binden. Maar maak het niet te zwaar.

BOEKEN INPAKKEN
Boeken zet u zoveel mogelijk, staande in een doos. Dit voorkomt schade aan de boeken. Deze dozen kunt u volpakken tot
aan het handvat. Hierna kunt u er lichtere artikelen bovenop plaatsen. Houdt u hierbij wel rekening met het gewicht van de
doos (maximaal 20 kg).

GLAS EN AARDEWERK INPAKKEN
Glazen, kopjes en borden pakt u in met het bijgeleverde inpakpapier. Borden plaatst u staande in de doos. Let u er wel op
dat de glazen of borden niet kunnen verschuiven, maar druk zeker niet te hard aan. Eventuele ruimte kunt u met inpakpapier
opvullen. De dozen mag u tot 2 centimeter onder de rand vullen.

KWETSBARE STUKKEN INPAKKEN
De losse delen van bijvoorbeeld klokken of computers dient u eerst te demonteren. Daarna kunnen deze losse delen in een
doos. Dit verzorgt uw verhuizer voor u. Uw computer verhuizen wij in een speciale box.

PLANTEN INPAKKEN
De kleine planten kunt u op een vuilniszak in een open doos plaatsen. Graag de plant zo droog mogelijk in de doos plaatsen.

SCHILDERIJEN EN INGELIJSTE DECORATIES
Grote schilderijen (groter dan 45 cm bij 45 cm) of andere ingelijste decoraties kunt u aan de muur laten hangen. Op de
verhuisdag verpakken wij deze in speciale schilderijboxen.

KLEDING INPAKKEN
Uw hangkleding verhuizen wij in speciale garderobeboxen. Uw kleding kunt u in de kast laten hangen. Als u zelf de kasten
demonteert, bezorgen wij deze garderobeboxen van te voren. U kunt dan zelf de garderobeboxen inpakken.
Heeft u nog vragen hoe u uw spullen het beste kunt inpakken? DAN KUNT U ONS ALTIJD EVEN BELLEN.
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