
Richtlijnen A-B VERHUISLIFT-VERHUUR

Het veilig laden van het verhuislift plateau. De verhuiswagen uit, de woning in.

Het is aan te raden twee mensen van uw “verhuisploeg” boven te hebben staan en 
twee beneden. Bij het omhoog brengen van uw inboedel dient u ten alle tijden het 
advies van de liftbediener te volgen.

*Als de liftbediener zegt dat de lift naar boven vertrekt, mag er niets meer (snel) 
worden bijgelegd. Dit is gevaarlijk voor mensen, spullen en kan schade veroorzaken 
aan de lift.

Om de verhuizing sneller te laten verlopen, kunt u beter eerst het verhuisplateau bij 
aankomst boven leeg maken en weer naar beneden sturen, vóórdat u de spullen 
verder de woning indraagt. De verhuisdeken indien aanwezig dient u weer terug op 
het plateau te plaatsen anders kan deze tussen de bekabeling/wieltjes geraken op 
weg naar beneden.
Daarna dient u hard te roepen naar de bediener van de lift, dat het plateau leeg is en 
naar beneden kan voor de volgende lading. 

Het veilig laden van het verhuislift plateau. De woning uit de verhuiswagen in

Het is aan te raden twee mensen van uw “verhuisploeg” boven te hebben staan en 
twee beneden. Het is ook mogelijk een extra helper van A-B verhuislift-verhuur te 
huren om u boven te helpen. (vraag dit minimaal een week van te voren aan )
Bij het naar beneden brengen van uw inboedel dient u ten alle tijden het advies van 
de liftbediener te volgen. Deze staat beneden. 

*Als u  zegt dat de lift naar beneden mag vertrekken, mag er niets meer (snel) 
worden bijgelegd. Dit is gevaarlijk voor mensen, spullen en kan schade veroorzaken 
aan de lift.

De twee standen waarmee uw inboedel vervoerd wordt over de verhuislift.

Stand 1: Plateau
De bak van de lift kan zo worden omgevormd, dat het een plat plateau wordt, zodat 
grote en lange kasten, bankstellen, matrassen, ijskasten, kastdelen e.d. erop gelegd 
kunnen worden. Vraag als dit nodig is aan de bediener of hij de bak omvormt tot 
verhuisplateau. Dus vóórdat deze de bak omhoog stuurt; het omvormen tot een 
verhuisplateau dient onderaan de lift te gebeuren, dus geef het tijdig aan.

Stand 2: Bak
De bak wordt gebruikt voor zakken, planten, stoelen en andere zaken die anders van 
het plateau kunnen afvallen, door bijvoorbeeld wind of trillen. Vraag als dit nodig is 
aan de bediener of hij het plateau omvormt tot verhuisbak. Het omvormen tot een 
verhuisbak dient onderaan de lift te gebeuren, dus geef het tijdig aan.



Aanwijzingen voor het werken met een verhuislift

1. Bij het naar beneden/omhoog brengen van uw inboedel dient u ten alle tijden het 
advies van de liftbediener te volgen. Indien u twijfelt over hoe u het beste iets kan 
plaatsen op de lift, vraag het dan eerst aan de liftbediener voordat u zelf gaat 
experimenteren.

2. Begeef u niet onder de verhuislift, er kunnen onverwacht dingen naar beneden vallen. 

3. U mag niet zelf proberen boven het liftplateau/bak te draaien of in en uit te klappen, 
laat staan er op te gaan staan.

4. De inboedel op het verhuisplateau of bak plaatsen, zo dat het niet aan de laadzijde (de 
kant van het verhuisraam/balkon uitsteekt). 

5. Altijd ervoor zorgen dat het verhuisdeken binnen het verhuisplateau/bak blijft. Bij het 
afdalen van het verhuisplateau/bak dient u het verhuisdeken weer terug op het 
plateau te plaatsen anders kan deze tussen de bekabeling/wieltjes geraken van de lift, 
bij het afdalen.

6. Maak de verhuisbak of plateau niet te vol.  De verhuisbak kan beter een paar keer 
extra op en neer. Dit is prettiger voor de mensen die beneden staan te wachten op de 
spullen.

7. Denk aan het gewicht dat ontstaat tegen de gevel waar het ladderpakket van de lift 
tegen rust. Een dakgoot of balkonhek kan minder gewicht dragen dan een stenen of 
betonnen muur.

8. Als u zegt dat de lift naar beneden mag vertrekken, mag er niets meer (snel) worden 
bijgelegd. Dit is erg gevaarlijk voor mensen, spullen en kan schade veroorzaken aan 
de lift en mensen of geparkeerde auto’s beneden. 
*Als de liftbediener zegt dat de lift naar boven vertrekt, mag er niets meer (snel) 
worden bijgelegd. Dit is gevaarlijk voor mensen, spullen en kan schade veroorzaken 
aan de lift.

9. Alle goederen die wieltjes hebben als bureaustoelen e.d. dient u zo op het 
verhuisplateau/bak te plaatsen dat ze er niet van af rollen tijdens het verticale 
transport. Dus bij voorkeur met de wielen naar boven.

10. Planken van kasten kunnen gaan schuiven of weglijden, indien er teveel op elkaar 
liggen.

11. Kasten kunt u het beste op de rug/achterkant op het plateau schuiven. Op deze 
manier is de kans op beschadiging het kleinst.

12. Bankstellen kunt u het beste op vlakke kant (achterkant/rug) op het verhuisplateau 
schuiven. Indien de rug van de bank niet vlak is maar een afwijkende vorm heeft, 
dient u de poten/voeten te demonteren, 
zodat de onderzijde van de bank vlak wordt.

13. Zorg ervoor dat scherpe delen, als schroeven en spijkers, niet over het verhuisplateau 
schrapen. Aluminium metaal deeltjes kunnen dan vrijkomen en beschadigingen 
vormen aan uw inboedel. Gebruik daarom een deken bij het plaatsen van deze 
objecten op de lift. 


