ZO VOORDELIG MOGELIJK
VERHUIZEN
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KOSTEN
PER UUR
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Wie een team van vier
professionele bedrijfs
verhuizers inhuurt, is per
uur tussen de 112 en
140 euro kwijt. Is dat
meer of minder dan u
per uur betaalt aan vier
reguliere medewerkers?

afwegingen over zelf doen
of inhuren bij verhuizing

WAT IS EEN UUR?
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Inderdaad, 60 minuten. Maar binnen die tijd verricht een
professioneel verhuisteam aanmerkelijk meer dan mede
werkers die ineens het verhuisvak gaan uitoefenen.
Efficiëntie komt met oefening.
Zakelijk verhuizers
oefenen elke werkdag.

ALLES OP ROLLETJES
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Zeker, echte verhuizers kunnen tillen.
Maar zodra het kan, zetten ze alles op
wieltjes. Met rolcontainers, diepladers,
meubelhondjes, bureaurollers,
smartcarts, rolboxen, enz. houden ze
de vaart in de verhuizing.
Want tijd is geld.

“WIE KUNNEN ER NOG
EEN UURTJE DOORGAAN?”
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Dit is een klassieke vraag bij niet-professioneel
uitgevoerde bedrijfsverhuizingen. “Ineens” blijkt het kwart
over vier te zijn en alles bij elkaar duurt het toch langer
dan iedereen dacht. Dat is geen ramp. Maar de overuren
moeten wel uitbetaald worden…
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OVERAL
KAN JE
VERHUISDOZEN
KOPEN
Klopt. Maar na de ver
huizing moet u er weer
vanaf. Een verhuizer zorgt
dat u altijd genoeg dozen
heeft en neemt alles
weer mee. Hetzelfde
geldt voor tape, wikkel
folie en allerlei ander
inpakmateriaal waar u
van tevoren niet aan
denkt, maar dat tijdens
het verhuizen
zeer handig
blijkt te zijn.

ZO VOORDELIG MOGELIJK
VERHUIZEN
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afwegingen over zelf doen
of inhuren bij relocatie

ONVOORZIENE KOSTENPOST:
DE RUG VAN JANSEN
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Collega Jansen is de beroerdste niet: hij helpt wel even
mee met die archiefkast en… oef!… daar gaat schiet het
in zijn rug. Voorlopig kan een goede kracht
zijn normale werk niet meer doen.
Met het oplopen van Jansens verzuimuren
stijgt ook de spijt over het besluit
om die verhuizing zelf te doen.

ER IS
BUDGETTAIR
GEEN RUIMTE
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Als er geen geld is om
een verhuizer te betalen,
dan is zelf doen de enige
optie. Tip: werk met
stevige verhuisdozen.
Want goedkoop is duur
koop.

Zakelijk verhuizen?

Kijk op www.zakelijkverhuizen.nl

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

