BEDRIJF VERHUIZEN:
FEITEN WAAROP JE JE
ZO VERKIJKT
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PLAN DE PAPIERVOORRAAD

Moet een mens dan aan alles denken bij een verhuizing? Ja en
nog iets: bij een zakelijke verhuizing is er veel meer alles dan
bij een privé-verhuizing. Hier vijf aandachtpunten én een hartelijk
advies aan iedere professional die nog meer te doen heeft.
Haal er een Erkende Project Verhuizer bij.
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Een pak van 500 vel
printerpapier weegt zo’n
2,5 kilo. Dus wat weegt
een doos? Veel.
En vierhonderd dozen
wegen samen 1 ton.
Dus houd tot de verhui
zing de papiervoorraad
laag. Laat nieuw papier
pas komen samen met
de printerinstallateur.

LIJM LAAT NIET GRAAG LOS
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Tape –bijvoorbeeld om laden te borgen– is
tijdens het verhuizen onmisbaar. Maar daarna
is tape alleen maar lelijk. Laat het niet te lang
zitten, want ook vriendelijke lijm gaat zich in de
loop der tijd steeds sterker hechten.
Waarna het spul alleen nog weg
is te krijgen met wasbenzine en
dergelijke.

MEUBELS
MOETEN EERST
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In een kamer zonder
dozen zet je de meubels
het meest efficiënt op
zijn plaats. En dus:
1) mogen er geen dozen
op de nieuwe locatie aan
komen vóór de meubels…
2) moeten de meubels
het eerst weg op de oude
locatie…
3) mogen dozen niet op
bureaubladen zijn gesta
peld. Ook omdat het weg
trekken van verhuisdozen
krassen kan geven.

DENK AAN DE
DRAAGKRACHT

3

Prachtig, zo’n vloer in
een statige kantoorvilla.
Bouwkundig is hij afge
stemd op het dragen van
mensen. Een stapel van
6x3x4 gevulde verhuisdo
zen weegt drie keer meer
dan zo’n vloer kan heb
ben. Dus als er aantal
dozen de kamer in moet,
dan altijd tegen de wand
stapelen, daar waar de
draagkracht van de vloer
het hoogst is.

EÉN PAALTJE KAN ALLES TEGENHOUDEN
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Ook een complete verhuizing, wanneer de
verhuiswagens bijvoorbeeld even een voet
gangersgebied moeten doorkruisen.
Een Erkende Project Verhuizer regelt dat soort
geniepige details altijd met de gemeente of
andere bevoegden. Wie niet een professionele
verhuizer inhuurt, moet hier zelf voor zorgen.

In de loop der jaren heeft een aantal Erkende Verhuizers zich gespe
cialiseerd in zakelijke verhuizingen. Gezamenlijk voeren zij het keurmerk
Erkende Project Verhuizers. Met dit keurmerk bent u verzekerd van value
for money ten aanzien van alles wat te maken heeft met de verhuizing:
pro-activiteit, service, verzekeringen, garanties, en veiligheid.
Kijk op www.zakelijkverhuizen.nl

