INPAKTIPS / CHECKLIST VERHUIZEN
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 het sorteren en inpakken
van spullen die u op zolder of in de berging heeft liggen, kosten vaak 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! U kunt deze
zaken beter zelf mee nemen naar uw nieuwe woning.
Gebruik geen plakband!
U krijgt van ons gemakkelijk in elkaar te vouwen verhuisdozen. Op de doos vindt 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 retourneren.

INPAKTIPS
Bij het inpakken van de dozen geven wij u graag enkele tips. Dit om uw dozen zo goed en veilig
mogelijk te transporteren tijdens uw verhuizing.
Conform de algemene voorwaarden voor verhuizingen is, als u zelf inpakt, de inhoud van de
verhuisdoos niet standaard verzekerd op schade. Stelregel is dat u alles inpakt in stevige
verhuisdozen en deze vult, zodat de verhuisdoos normaal sluit. Grotere zaken, zoals schilderijen en
lampenkappen, die niet in een verhuisdoos passen, worden op de verhuisdag door de verhuisploeg
verpakt.
SERVIES INPAKKEN
(Glas)serviezen worden altijd verpakt in inpakpapier.
Voor binnenlandse verhuizingen is één vel vloeipapier per serviesstuk voldoende.
Zet borden en schalen op de zijkant in de doos. Als u deze platlegt loopt u het risico dat het op één
na onderste bord stuk gaat door de druk van de daarop gestapelde borden.
Zet de borden in de breedte (korte kant van de doos) in de doos, zodat u twee rijen kunt maken.
Als de twee rijen vol zijn de doos opvullen met hand- of theedoeken of andere lichte spullen. Als u
deze doos afvult met ander serviesgoed wordt de doos al snel te zwaar.
Zorg ervoor dat, als de doos scheef gehouden wordt, de inhoud niet kan verschuiven.
Glazen pakt u per stuk in en zet deze rechtop in de doos. Begin met de grootste glazen aan een van
de zijkanten van de doos en vul de eerste laag. Als de bodem vol is, dekt u deze af met een
vloeipapier. Hierop zou een tweede lichte laag serviesgoed geplaatst kunnen worden. Ook kunt u
deze dozen afvullen met lichte zaken.
Voor bekers en kopjes geldt dezelfde procedure.
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LINNENGOED INPAKKEN
U kunt linnengoed gebruiken om serviesdozen en dergelijke mee op te vullen.
Overig linnengoed kunt u verpakken door de stapeltjes uit de kast te nemen en deze direct in de
doos te plaatsen. Dit vergemakkelijkt het uitpakken en het linnengoed blijft gesorteerd.
Kostuums, japonnen en andere hangkleding zal door Smilda hangend vervoerd worden. Dit gebeurt
op de verhuisdag dus deze kleding kunt u in de kasten laten hangen.
Op de verhuisdag komt uw hangende kleding in speciale garderobeboxen.
Als u zelf de de- en montage van uw kasten verzorgt, is het verstandig deze kleding tijdelijk elders op
te hangen.
MATRASSEN
Wij hebben speciale matrashoezen voor het schoon vervoeren van uw matrassen.
BOEKEN INPAKKEN
De boeken rechtop in de doos plaatsen.
Niet hoger stapelen dan de handgrepen (of rode rand in de doos).
Grote boeken en encyclopedieën plat in de doos leggen.
De verhuizers hebben liever meerdere lichte dozen, dan minder dozen die vol met boeken gevuld
zijn! Deze dozen worden vaak te zwaar.
PLANTEN INPAKKEN
Meestal worden de planten pas op de verhuisdag ingepakt.
Om de planten in te pakken, verwijdert u 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 ervoor dat u er zeker van bent dat alle flessen e.d. waar vloeistoffen in zitten, 100% zeker goed
afgesloten zijn. Lekschades zijn niet verzekerd.
Vergeet niet de frituurpan met vloeibaar vet vooraf te legen zodat het vet er niet uit kan lekken.
OVERIGE INBOEDEL
Ga er vanuit dat alles wat in dozen past op de verhuisdag ingepakt klaar staat. Dit vergemakkelijkt de
verhuizing. Ook de chauffeur kan uw inboedel makkelijker en beter stuwen in de verhuiswagen. Zorg
er voor dat alles vast in de dozen zit en dat de inhoud niet kan verschuiven.
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DEMONTAGEWERKZAAMHEDEN
Demonteer kasten en bedden voor uw verhuizing. Als de kasten zijn gedemonteerd haal dan ook de
schapdragers en bevestigingsmaterialen van de plankdelen. Dit om krasschades en verlies van
onderdelen te voorkomen.
Codeer alle delen van de kasten en bedden zodat ook alle losse delen naar de juiste locatie worden
verhuisd.
Bewaar de bevestigingsmaterialen zorgvuldig zodat u na de verhuizing niet hoeft te zoeken naar deze
onderdelen. Eventueel maakt u daar een speciale doos voor, de onderdelendoos.

Algemene Tips









Op de verhuisdozen is op de korte kant van de doos een ruimte gereserveerd om de
etiketten op te plakken.
Haal lampenkappen van lampen af en stop deze in een verhuisdoos.
Maak eventueel bundels van tuingereedschap en losse plankjes.
Pak de TV en andere apparatuur in originele verpakking als u deze bewaard heeft.
Probeer met slecht weer tuinmeubilair en plantenpotten te overdekken, zo blijft de inboedel
tijdens het verhuizen vochtvrij.
Probeer, indien mogelijk, voor de verhuizing voldoende plek voor de deur vrij te houden (ca
12 meter).
Na het uitpakken van de dozen, graag de etiketten weer van de dozen verwijderen.
Pak het koffiezetapparaat pas in als de verhuiswagen geladen is. Verhuizers lusten ook graag
een kopje koffie.
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