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Inpaktips
Hieronder volgen nog enkele tips voor het inpakken van de verhuisdozen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pak de dozen precies vol. Dozen voor de helft vullen betekent méér
dozen, bovendien ontstaat er kans op beschadiging door indrukken.
Te volle dozen daarentegen zullen het op elkaar stapelen
bemoeilijken. Let op gewicht maximaal 25 kg.
Plaats eerst de zware voorwerpen in de doos, dan de middelzware
en bovenop de lichte: geen gietijzeren asbakken op het koffiestel.
Verzamel kleine onderdelen in plastic zakjes en sluit deze af.
Vermeld inhoud en locatie op de doos d.m.v. sticker.
Pak in de dozen geen breekbare voorwerpen zonder ze eerst
grondig met inpakpapier beveiligd te hebben.
Gebruik geen krantenpapier. De drukinkt geeft af en is, vooral op
gelakte voorwerpen en porselein, alleen met veel moeite te
verwijderen.
Alles wat in een verhuisdoos past graag in de verhuisdoos
verpakken, dus ook kleine schilderijen enz.
Borden, schoteltjes en schalen goed in papier pakken en onderin
rechtopstaand in de doos plaatsen, daar bovenop kopjes en/of
glaswerk.
Zet kleine planten in een verhuisdoos en laat de doos open.
Vloerbedekking en tapijten, welke meegaan met de verhuizing,
dienen altijd te worden opgerold, nooit te worden gevouwen.
Stapel de ingepakte dozen op en zet ze zoveel mogelijk qua kamer
bij elkaar.
Zet beslist geen dozen op tafels of kastjes; bij het weghalen
ontstaan namelijk anders lelijke krassen op de bladen.
Voor het inpakken van uw boeken ontvangt u boekendozen.
Als u geen lege boekendozen meer heeft, kunt u het restant in de
verhuisdozen pakken.
Bewaar uw sleutels zelf op een veilige plaats.

Wat wij voor u verpakken:
•
•
•
•

TV en audio apparatuur.
Dekbedden en kussens.
Uw hangkleding wordt hangend verhuisd, in door ons te leveren
garderobedozen, welke op de dag van verhuizing in de auto staan.
Grote schilderijen en glasplaten worden door ons in een
schilderijenkist geplaatst.

