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INPAKTIPS 
 
 
Algemeen: 
Zorg dat de verhuisdozen egaal vol zijn en de deksels mooi vlak sluiten. Alles wat in een 
verhuisdoos past, moet ook in een verhuisdoos gedaan worden. Dit bevordert de snelheid 
van het laden en lossen en vermindert de kans op schade. Het is geen probleem als u een 
aantal dozen open laat staan omdat de spullen wel in de doos passen, maar de deksel dan 
niet meer dicht kan. Gebruik geen plakband om de dozen dicht te plakken, maar vouw ze 
volgens de instructie op de doos. Vermeld op het etiket met een stift wat er in de doos zit en 
naar welke ruimte de doos verhuisd moet worden. De etiketten mag u rechts boven in de 
hoek plakken of op de daarvoor aangegeven plek. 
 
Als u dozen, inpakpapier, stickers of garderobeboxen tekort komt of denkt tekort te gaan 
komen, belt u dan. We proberen deze dan zo snel mogelijk bij u te brengen. Van maandag 
tot en met vrijdag kunt u tussen 07:30 en 17:30 ook altijd de benodigde materialen komen 
halen.  
 
Let op: maak de dozen niet te zwaar! We hebben liever 15 dozen meer als zware dozen.  
 
Persoonlijke spullen, medicijnen, belangrijke papieren, waardevolle zaken en sleutels altijd 
afzonderlijk bewaren. 
 
Serviesgoed en glaswerk: 

 Maak eerst een werkplek vrij op bijvoorbeeld de tafel of het aanrecht voordat u gaat 
beginnen met het inpakken van de verhuisdozen. Zorg dat u op de werkplek ook een 
stapel inpakpapier kwijt kunt. 

 Glas, aardewerk en porselein dienen stuk voor stuk te worden verpakt in het 
bijgeleverde inpakpapier. Gebruik hiervoor geen kranten, deze kunnen namelijk inkt 
afgeven die niet of moeilijk te verwijderen is. 

 Zaken waarop krassen kunnen ontstaan, zoals zilver, koper en messing, dienen ook 
te worden verpakt. 

 Begin onder in de doos met een laag van zwaardere stukken met daarop de lichtere 
spullen. 

 Zet borden, platte schalen, schotels, glasplaatjes en dergelijke op hun kant in de 
verhuisdoos. 

 Vul de gaten op met proppen inpakpapier en maak daarmee ook de onderste laag 
gelijk. 

 Glazen en kopjes moeten rechtop verpakt worden. 

 Serviesgoed mag niet “koud tegen elkaar” ingepakt worden, dit verhoogt de kans op 
breuk. Serviesgoed moet “zwevend” ingepakt worden, dit bereik je door rondom de 
voorwerpen met proppen inpakpapier te werken. Zo wordt de druk weerstaan als er 
andere dozen op de desbetreffende doos geplaatst worden. 
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Keukenspullen en levensmiddelen: 

 Plaats onder in de verhuisdoos de pakken, potten en flessen met levensmiddelen en 
zet deze vast met proppen inpakpapier. Hierop kunnen de overige lichte spullen 
geplaatst worden. 

 Plaats zwaarder keukenapparatuur ook op de bodem. 

 Zet pannen zoveel mogelijk in elkaar. 

 Doe schoonmaakartikelen altijd in een aparte doos. 

 Verdunningsmiddelen, benzine e.d. worden wel door ons verhuisd, maar mogen niet 
door ons in opslag genomen worden. 

 Zorg ervoor dat de flessen, potten en pakken goed gesloten zijn. 

 Gastanks en zuurstofflessen worden niet door ons verhuisd. 
 
Koelkast en diepvries: 

 Maak deze zoveel mogelijk leeg in de dagen voor de verhuizing. De laatste spullen 
op de verhuisdag zelf inpakken en meenemen. Indien mogelijk de diepvries 1 of 2 
dagen voor de verhuizing ontdooien en schoonmaken. 

 
Schilderijen, prenten en fotolijsten: 

 Pak deze spullen zoveel mogelijk bij elkaar in. U kunt eventueel één of meerdere 
dozen aan de bovenzijde open laten. 

 Grotere schilderijen die niet in een verhuisdoos passen, worden door de verhuizers 
verpakt. Deze mag u gerust aan de muur laten hangen of ergens in een hoek zetten 
zodat ze niet in de weg staan. 

 Houd de foto’s gescheiden van de negatieven. 
 
Lampen en lampenkappen: 

 U dient altijd de lampenkappen van de schemerlampen e.d. te verwijderen. 

 Lampenkappen en –voeten altijd apart verpakken. 

 Lampenkappen die niet in een verhuisdoos passen kunt u laten staan, deze worden 
door de verhuizers apart vervoerd. 

 
Televisie, computer en audioapparatuur: 

 Van deze apparatuur dient u alle aansluitingen en bevestigingen te verwijderen en de 
snoeren op te binden. De verhuizers zorgen voor de rest. 

 
Boeken: 
Zet boeken rechtop in een doos met de ruggen tegen elkaar en niet meer dan 1 laag. U kunt 
de doos afvullen met lichtere spullen zoals kleding of linnengoed of u laat de doos voor de 
rest leeg. 
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Hangkleding: 

 Hangkleding wordt in de daarvoor bestemde speciale garderobeboxen verhuisd. 
Deze boxen worden samen met de dozen op afroep bij u thuis bezorgd. 

 Stropdassen, riemen en lege kleerhangers kunnen in de normale verhuisdozen 
ingepakt worden. 

 
Dekens, dekbedden en slaapzakken: 

 Dekens, dekbedden en slaapzakken kunt u zoveel mogelijk verpakken in open 
vuilniszakken. 

 
Planten: 

 De kleinere planten kunt u in een open doos bij elkaar inpakken. Zorg ervoor dat het 
water uit de sierpot verwijderd is. 

 Grotere planten gaan als laatste los de verhuiswagen in. 
 
Tuingereedschap/timmerhout e.d.: 

 Maak het tuingereedschap schoon en bundel het indien mogelijk. 

 Maak ook pakketjes en/of bundels van latten, plankjes en andere lange voorwerpen. 

 Het is van belang om alle overige losse spullen in verhuisdozen te doen. 
 
NA DE VERHUIZING: 
 

 Maak eerst een werkplek vrij op bijvoorbeeld de tafel of het aanrecht voordat u gaat 
beginnen met het uitpakken van de verhuisdozen. Eventueel kunt u een handdoek of 
molton op de werkplek leggen, mocht er dan iets vallen dan is de kans op breuk het 
kleinst. 

 Verwijder de sticker van de verhuisdoos na het leegmaken van de doos. 

 Leg de lege dozen op een gemakkelijk bereikbare en vochtvrije plaats bij elkaar. Het 
gebruikte inpakpapier kunt u meegeven met uw oud papier. 

 Wanneer alle dozen leeg zijn belt u ons om een afspraak te maken wanneer wij ze 
komen halen. Van maandag tot en met vrijdag kunt u tussen 07:30 en 17:30 ook altijd 
de dozen terug komen brengen.  

 Wilt u enkele dozen houden om bijvoorbeeld deze op zolder te zetten dan kunt u 
deze kopen voor € 2,70 per verhuisdoos. De garderobeboxen kosten € 9,-. 

 
Neem de tijd om in- en uit te pakken, als u te haastig of vermoeid werkt is de kans op schade 
veel groter. Tevens is er de mogelijkheid dat wij voor u alles of een gedeelte in- en/of 
uitpakken. Heeft u hierin interesse dan kunt u het beste met ons contact opnemen. 
  

 
 

Openingstijden: 
Maandag tot en met vrijdag van 07:30 tot 17:30 
Zaterdag op de even weken van 07:30 tot 12:30 

 


