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Inpaktips:

• Bewaar belangrijke documenten en sleutels op een centrale plek.
Vergeet ook evt jassen en tassen niet.

• Maak voor u zelf en de verhuizers per etage en kamer van het
nieuwe huis een indeling en nummer deze. Zo is voor iedereen
duidelijk waar alles neer kan worden gezet.

• Schaf vilt aan voor onder uw meubels, om zo uw nieuwe vloer te
beschermen tegen krassen.

• Vul de dozen helemaal vol; halfvolle dozen zakken in dus geven
schade, te volle dozen maken stapelen moeilijk.

• Maak de verhuisdozen niet te zwaar, maximum 25 kilo.
• Alles wat in een verhuisdoos past, inpakken! Ook kleine schilderijen

en lampen.
• Pak altijd eerst zware spullen in een doos, daarop de lichtere.
• Maak onderin een doos glaswerk eerst een bodempje van bv

theedoeken.
• Zet borden, schotels en glasplaatjes rechtop in de verhuisdozen,

gewikkeld in inpakpapier.
• Wikkel glazen luchtig in vloeipapier en zet deze rechtop in een

verhuisdoos, daar bovenop kleinere glaasjes en kopjes.
• Merk de verhuisdozen met inhoud en bestemming m.b.v. de door

ons geleverde etiketten. Niet op de dozen schrijven.

• Plak géén etiketten of plakband op meubels, deze laten lijmresten
achter en kunnen de meubels beschadigen.

• Doe plantjes in een verhuisdoos en laat deze open. Doe evt een
prop papier tussen de potten voor bescherming.

• Haal lampenkappen van lampen af en stop deze in een verhuisdoos.
• Stapel de ingepakte dozen per bestemming op elkaar.
• Geen dozen op meubels stapelen, dit kan met weghalen krassen

veroorzaken.
• Vul ook koffers en grote tassen met kleding of beddengoed.
• Maak evt bundels van tuingereedschap en losse plankjes.
• Pak TV en andere apparatuur in originele verpakking als u deze

bewaard heeft, zo niet doen wij dit voor u.
• Vergeet niet de vriezer op tijd te ontdooien.
• Probeer met slecht weer tuinmeubilair en plantenpotten te

overdekken, zo blijft de inboedel met verhuizen vochtvrij.
• Pak het koffiezetapparaat pas in als de verhuiswagen geladen is.

Verhuizers lusten wel een bakkie.
• Probeer, indien mogelijk, voor de verhuizing voldoende plek voor de

deur vrij te houden.


