Inpaktips
Vooraf
Wij raden u aan op tijd te beginnen met inpakken. U zult merken dat u tijdens het inpakken een
selectie gaat maken van spullen die u wel en niet wilt verhuizen. Vooral spullen die u op zolder of in
de berging heeft liggen, kosten soms meer tijd dan vooraf gedacht!
Zorg ervoor dat u huissleutels, autosleutels, belangrijke papieren, bankpasjes, medicijnen, opladers
en andere belangrijke zaken apart houdt. Dus niet in een verhuisdoos doen!
Houd een verhuisdoos apart met daarin koffie, thee, eten, serviesgoed en bestek, glazen e.d. Stop
daarin ook een theedoek.
Gebruik geen plakband!
U krijgt van ons gemakkelijk in elkaar te vouwen verhuisdozen. Daarbij krijgt u een instructie hoe u
dit kunt doen. Gebruik geen plakband maar sluit de dozen op de voorgeschreven wijze. Plakband
beschadigt de dozen en dan kunt u ze niet kosteloos retour aan ons doen.
Inpakken
Zorg ervoor dat u bij het inpakken niet te veel hoeft te bukken. Zet de verhuisdoos bijvoorbeeld op
andere dozen of een tafel (deze wel beschermen tegen krassen) zodat u de juiste hoogte heeft om
in te pakken.
Belangrijk: doe de zware zaken onderin, en zet lichte zaken bovenop.
Maak de dozen niet te zwaar en pak ze niet te vol. Wij adviseren een maximum gewicht van
ongeveer 20 kg. Bij boeken, tijdschriften en papier kunt u de doos vullen tot de handgrepen. Gaat u
voorbij de handgrepen, dan kunt u de doos niet goed vastpakken en wordt deze te zwaar.
Etiketten
Schrijf op de meegeleverde speciale etiketten wat de inhoud is (in hoofdlijnen) en geef ook de
nieuwe bestemming aan (bijv. keuken, woonkamer, slaapkamer, opslag, etc.). Schrijf dus niet op de
dozen!
Keukenspullen
Leg enkele vellen inpakpapier op de bodem van de verhuisdoos als u potten en flessen gaat
inpakken. Dit om de bodem schoon te houden. Zware spullen doet u onderin, lichte spullen
bovenop.
Brandbare stoffen
Een frituurpan dient u zonder vet of olie te verhuizen! Schoonmaakmiddelen en brandbare stoffen
als wasbenzine kunt u bij elkaar inpakken. Deze mogen wel in de verhuiswagen, maar niet in de
opslagloods.
Breekbare en kwetsbare zaken
Voor het inpakken van servies, glaswerk en andere breekbare spullen gebruikt u het meegeleverde
inpakpapier. Pak alle spullen luchtig in met het inpakpapier. Borden zet u op hun zijkant langs de
randen van de verhuisdoos. Daartussen zet u kommen en schalen. Bovenop zet u de lichtere spullen,
zoals kopjes en glazen. Zorg dat de spullen niet kunnen verschuiven. Doe er eventueel proppen
papier tussen of bijvoorbeeld hand- en theedoeken. Zwaar serviesgoed kunt u het best over
meerdere dozen verdelen.
Planten
Kleine planten die u binnenshuis heeft staan, kunt u bij elkaar in een verhuisdoos zetten. Wel eerst
enkele velletjes papier op de bodem zodat deze schoon en droog blijft. De doos mag open blijven.

Grotere spullen en audio-visuele/computer-apparatuur
Van der Woude zorgt voor het verpakken van grote schemerlampen, kappen en andere grote spullen
die niet in een verhuisdoos passen. Voor grote schilderijen en spiegels die niet in een verhuisdoos
passen, nemen wij op de verhuisdag speciale schilderijboxen mee, zodat deze onbeschadigd op het
nieuwe adres aankomen.
Heeft u niet meer de originele verpakking van uw tv of computer? Geen probleem. Wij hebben
speciale boxen waarin wij uw televisie, audio- en computerapparatuur kunnen vervoeren.
Hangende kleding
Op de verhuisdag komt uw hangende kleding in speciale garderobeboxen te hangen.
Dekbedden en dekens
Uw beddengoed zoals dekbedden en dekens verpakken wij in speciale hoezen. Dus deze hoeft u niet
in een verhuisdoos te pakken.
Matrassen
Wij hebben speciale matrashoezen voor het schoon vervoeren van uw matras.
Opslag
In de opslagloods mag u geen brandbare stoffen/schoonmaakmiddelen opslaan, zoals gasflessen,
wasbenzine, terpentine, etc.
Na de verhuizing
Wij verzoeken u na de verhuizing de dozen netjes uit elkaar te halen en deze schoon en droog te
bewaren. U kunt het best de verhuisdozen op een plek leggen waar ze plat op elkaar kunnen liggen.
Als alle dozen leeg zijn, belt u ons voor een afspraak om ze op te halen. We ontvangen de dozen
graag binnen ongeveer één maand na de verhuizing retour.
Het gebruikte inpakpapier graag dubbelgevouwen en bij elkaar in een doos stoppen. Als extra
service zorgen wij voor de afvoer ervan (bij het oud papier).

