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Het inpakken: 

 Begin tijdig met inpakken. Veel spullen zult u in de periode voor de  verhuizing niet meer gebruiken 

en kunnen worden ingepakt.  

 Pak gesorteerd en in lagen in. Het zware onderin en de lichtere spullen er op. 

 Borden (op zijkant), schotels, vazen etc. rechtop en opvullen met papier. 

 Bij glaswerk, de onderste laag rechtop zetten en de volgende lagen er liggend overheen met 

daartussen papier. Ook hier geldt; het zware onderin, het lichtere er overheen. 

 Flessen, geopende pakken levensmiddelen etc. rechtop zetten met daartussen papier. 

 Pak de dozen tot de rand vol zodat deze goed sluiten. 

 Stapel de dozen na inpakken maximaal 4 hoog op, de zwaarste onderop. 

 Voor boeken worden boekendozen geleverd, deze kunt u vol pakken. 

 Middels de geleverde etiketten geeft u aan wat er in de dozen zit er waar deze naar toe moeten.  1 

etiket per doos, te plaatsen op de bovenkant. 

 Gaarne niet op de doos schrijven. 

 Pak alles wat in dozen kan in. Grote en hoge voorwerpen, lampen, planten etc. in een doos zetten 

en de doos open laten. 

 Schemerlampen, staande lampen; kappen afnemen en in een doos doen.           

 Alles wat u mee wilt nemen, moet een kleurensticker hebben. Alles waar geen sticker op zit, blijft 

achter op Hugo-Oord.                                                                                                           

Wat u niet inpakt: 

 Grote schilderijen, spiegels etc. laat u aan de muur hangen. Op de verhuisdag zorgen wij voor de 

verpakking. ( welke niet in een doos passen) 

 Hangkleding: deze wordt in garderobeboxen gehangen. Op de verhuisdag hebben de verhuizers 

deze mee. Haalt u wel alle loze hangertjes er tussenuit. 

 Tv’s, audio, Pc’s etc. koppelt u los. Wij zorgen voor de verpakking. 

 Alle lades en kastjes dienen leeg te zijn. Op de verhuisdag trekken we hier krimpfolie omheen.  

Algemeen: 

 Om inloop te voorkomen gebruiken we loopplanken en inloopmatten.  

 Wasmachine: de meeste wasmachines moeten worden verhuisd met een transportbeveiliging. Van 

onze taxateur hoort u of u deze beveiliging nodig heeft. Heeft u  

deze niet meer wordt de wasmachine op eigen risico verhuist. 

Verhuisdozen: 

 De verhuisdozen worden op 4 september afgeleverd inclusief inpakpapier, etiketten met 

kleurenstickers (rood=2e verdieping; wit: 1e verdieping; blauw = begane grond) 

 Deze heeft u in bruikleen en blijven ons eigendom. Vouw de dozen op de juiste manier, dit geldt 

tevens voor het terugvouwen.     

Transportverzekering: 

 Uw inboedel is middels het Garantiecertificaat verzekerd voor € 100.000,=. Heeft u ondanks onze 

goede zorgen schade, claimt u deze binnen 2 dagen via onze organisatie Mondial Movers. Let op!: 

toezeggingen door ons personeel worden niet geaccepteerd. Schade welke ontstaat door lostrillen 

van onderdelen in bijvoorbeeld elektrische apparaten vallen niet onder de verzekering. 

                                                                                                                 

Tot slot wensen wij u succes met het inpakken en de voorbereiding van uw verhuizing.  


