Inpaktips

Pakt u zelf de verhuisdozen in?
Door uw spullen goed in te pakken kunt u schade voorkomen! We geven u graag enkele tips.

Bezorging van de verhuisdozen
• Hebt u nog geen verhuisdozen? En hoe zit het met inpakpapier en coderingsstickers. Na
aanvaarding van de offerte wordt al dit materiaal geleverd door VerhuisService Voorschoten.
• De verhuisdozen zijn meerdere malen te gebruiken. Als u dozen tekort komt, bezorgen wij u graag
meer exemplaren.
De verhuisdoos
• Stelregel is dat u alles inpakt wat in de geleverde verhuisdozen past, waarbij de verhuisdoos
normaal dicht kan. Zaken die niet in een verhuisdoos passen, zoals grote schilderijen en
lampenkappen, worden op de verhuisdag door onze verhuisploeg verpakt en verhuisd. U dient wel
alvast deze lampenkappen los te maken. Alles wat door ons moet worden ingepakt, wordt op
nacalculatie aan u doorbelast.
• Op de verhuisdoos staat hoe u deze uitklapt. Volg deze procedure op door licht op de zijkant van de
ingeklapte doos te drukken. De doos vouwt vanzelf open en u kunt starten met inpakken.
Algemeen
• Zorg dat alles wat in dozen past op de verhuisdag ingepakt klaar staat en voorzien is van een
sticker waarop de ruimte vermeld staat waar de doos heen moet. Dit vergemakkelijkt de verhuizing.
• Markeer alle dozen met kwetsbaarheden door op de sticker “BREEKBAAR” te schrijven.
• Zorg dat alles vast in de dozen zit en dat de inhoud niet kan verschuiven.
• Maak de dozen niet zwaarder dan 20 kg.
*Let op met inpakken van belangrijke papieren, documenten, medicijnen, etc. neem deze zelf mee of
markeer op het op de sticker zodat u weer snel over deze zaken kunt beschikken als u deze nodig
heeft.
Servies
• Gebruik bij het inpakken vaan breekbare goederen proppen van oude kranten en leg deze onder in de
verhuisdoos zodat er een verende laag ontstaat.
• Verpak (glas)serviezen altijd in het verstrekte inpakpapier.
• Zet borden en schalen op hun zijkant in de doos. Als u ze platlegt loopt u het risico dat het op één na onderste
bord stuk gaat door de druk van de daarop gestapelde borden.
• u kunt de doos opvullen met hand- of theedoeken of andere lichte spullen. Als u de doos afvult met ander
serviesgoed, wordt hij al snel te zwaar.
• Zorg dat de inhoud niet kan verschuiven, ook niet als de doos scheef gehouden wordt.
• Pak glazen per stuk in en zet deze rechtop in de doos. Begin met de grootste en of dikste glazen aan één van
de zijkanten van de doos en vul de eerste laag. Als de bodem vol is, dekt u de eerste laag af met een vloeipapier.
Hierop kunt u eventueel een tweede laag licht serviesgoed plaatsen, maar u kunt de doos ook afvullen met
lichtere spullen.
• Voor bekers en kopjes geldt dezelfde procedure.

Linnengoed
• Gebruik linnengoed in eerste instantie om serviesdozen e.d. mee op te vullen.
• Overig linnengoed kunt u verpakken door de stapeltjes uit de kast te nemen en direct in de doos te plaatsen. Dit
vergemakkelijkt het uitpakken en het linnengoed blijft gesorteerd.
• Kostuums, japonnen en andere kostbare hangkleding wordt door VerhuisService Voorschoten hangend
vervoerd. Dit gebeurt op de verhuisdag, dus deze kleding kunt u in de kasten laten hangen.
• Als u zelf de (de)montage van uw kasten verzorgt, is het verstandig deze kostbare kleding tijdelijk, zo kort
mogelijk voor de verhuizing, elders op te hangen. Zo voorkomt u stof en kreukels.
Boeken
• Plaats de boeken rechtop in de doos.
• Stapel niet hoger dan de handgrepen of de rode rand in de doos. De doos is dan voor 2/3 gevuld) U kunt de
doos eventueel afvullen met hand- en theedoeken of ander textiel.
• Leg grote boeken en encyclopedieën plat in de doos.
Planten
• U kunt de planten het beste op de verhuisdag of vlak daarvóór inpakken.
• Verwijder eerst overtollig water uit de potten en vazen.
• Vouw een vloeipapier om de pot zodat deze aan de bovenkant open blijft.
• Zet de vaas of pot rechtop in de doos.
• Laat de verhuisdoos open.
Vloeistoffen
• Zorg dat u er 100% zeker van bent dat alle flessen e.d. waar vloeistoffen in zitten, goed afgesloten zijn.
Lekschades zijn niet verzekerd.
• Vergeet niet de frituurpan met vloeibaar vet vooraf te legen.
• Hebt u vragen over het verhuizen van vloeistoffen? Neem contact op met VerhuisService Voorschoten.
Overige inboedel
• Medicijnen
• Stop medicijnen in kleine dozen, zodat u ze makkelijk terugvindt. Plak doosjes met plakband dicht. Neem de
medicijnen eventueel zelf mee.
• Elektronische apparatuur
• Pak waardevolle elektronische apparaten in hun originele verpakking of gebruik verhuisdozen die u afvult met
vulmateriaal en/of textiel. Pak snoeren apart in een plastic zak en noteer daarop waar ze bij horen.
• Klokken
• Verwijder of zet de slinger van grote klokken vast. Grote, staande klokken kunt u beter door een expert laten
inpakken.
• Brandbare goederen
• Brandbare vloeistoffen en spuitbussen mogen niet worden ingepakt. Als ze schade veroorzaken, bent u hiervoor
aansprakelijk.
Demontagewerkzaamheden
• Demonteer kasten en bedden zo kort mogelijk voor uw verhuizing.
• Haal ook de schapdragers en bevestigingsmiddelen van de plankdelen. Dit om krasschades te voorkomen.
• Codeer alle delen van de kasten en bedden zodat ook alles naar de juiste locatie wordt verhuisd. Plaats de
delen zoveel mogelijk tegen de wand en leg ze nooit plat op de grond.
• Bewaar de bevestigingsmaterialen zorgvuldig, zodat u er na de verhuizing niet naar hoeft te zoeken.
Uitpakken van de verhuisdozen
• U hebt ongeveer 4 weken de tijd om de verhuisdozen uit te pakken. Daarna komen wij de dozen weer ophalen.
• Wilt u de dozen langer gebruiken? Neem dan contact op met VerhuisService Voorschoten.
• U klapt de verhuisdozen in door licht op de onderkant te drukken.
• Ontbrekende dozen worden achteraf in rekening gebracht voor de som van € 2,75 per stuk.
Lukt het u niet om de verhuisdozen tijdig in te pakken? U kunt altijd contact opnemen met VerhuisService
Voorschoten.

