
Inpak/verhuis tips  A-B VERHUISLIFT-VERHUUR

Deze richtlijnen kunt u aanhouden voor het soepel laten verlopen van de verhuizing.

Verhuisdozen
Voor het vlot laten verlopen van de verhuizing adviseren wij u uw spullen in één 
maat verhuisdozen te verpakken met een dubbele bodem. De dozen kunt u huren bij 
een autoverhuurbedrijf van uw keuze. Bij het inpakken dient men erop te letten, dat 
de handvaten van de dozen naar binnen geklapt zijn, voordat de dozen gevuld 
worden. Maak de dozen niet te zwaar: dus zware dingen als boeken verspreiden over 
meerdere dozen. De verhuisdozen bij voorkeur afsluiten, i.v.m. het stapelen van de 
dozen in de verhuiswagen. Het verdient de aanbeveling op elke doos van een 
opschrift te voorzien met daarop de inhoud, herkomst en/of breekbaarheid.
*Bij de verhuizing zullen de verhuisdozen als eerste de woning verlaten; plaats alle 
dozen daarom dichtbij het verhuisraam.

Witgoed (ijskast,vriezer, fornuis, droger, wasmachine, vaatwasser, magnetron e.d.)

IJskast en vriezer: minimaal 24 uur van te voren ontdooien en ijsvrij en leeg maken. 
Vervolgens deuren dichtplakken met tape, zodat ze niet plotseling opengaan bij het 
plaatsen op de lift.
* Na de verhuizing dient u er rekening mee te houden dat de koelkast de eerste 24 
uur niet gebruikt kan worden in verband met het zakken van de  koelvloeistof.

Wasmachine, vaarwasser, droger: slangen afkoppelen en vastplakken aan de 
machine. Bij de wasmachine kunt u de trommel vastzetten (zie instructie boekje; 
transport machine). Laat tevens al het water uit de machines wegstromen voordat u 
ze verplaatst anders wordt alles nat en vies (in het huis, op de lift, en in uw 
verhuiswagen).

Gasfornuis: verwijder de gasbranders en lades, plak de klep en deurtjes dicht met 
tape.Magnetron; verwijder de glazen draaischijf en plak het deurtje dicht met tape.
* Altijd alle snoeren vastplakken aan het apparaat, zodat deze niet ergens achter 
blijven haken tijdens vervoer.

Elektrische apparaten (tv, hifi, computer, printer, (plasma)schermen, lampen e.d.) 
Deze kunt u het beste zoveel mogelijk verpakken in de originele verpakking. 
Indien u niet meer beschikt over deze verpakking, pak deze apparaten dan in ieder 
geval goed en vochtbestendig in en maak/plak alle snoeren aan het apparaat vast.

Kasten en overig meubilair
Grote kasten demonteren, zodat ze door het raam naar buiten kunnen worden 
getransporteerd. Indien dit niet mogelijk of gewenst is, kunt u het beste alle losse 
onderdelen van de meubelen (planken, glasplaten, (glazen) deurtjes, lades e.d.) te 
verwijderen. Dit om te voorkomen dat deze bij het plaatsen op het verhuislift plateau 
naar beneden vallen.
* Mochten de lades en deurtjes niet verwijderbaar zijn, dan deze goed vastplakken 
met tape.



Uitklapbare spullen (strijkplanken, wasrekken, klapstoeltjes, lattenbodems, e.d.)
Alle uitklapbare delen kunt u het beste vastplakken met tape.

Matrassen, bankstellen, bekleding van meubelen en ander textiel
Het beste kunnen deze tegen vuil worden beschermd. Dit kan men doen door de 
hoezen van de bank of stoel, indien mogelijk, te verwijderen. Bij matrassen kunt u 
bijvoorbeeld een oud hoeslaken gebruiken.

Kachels/Haarden
Gloeiblokken van de brander halen (i.v.m.breekgevoeligheid van dit materiaal).
Thermostaat met draad in de houder plaatsen.Alle verwijderbare delen als kappen en 
roosters verwijderen, zodat deze bij het plaatsen op het verhuisplateau, niet 
plotseling naar beneden vallen.

Glasplaten, (deur)spiegels, schilderijen en dergelijke
Verpak ze eventueel in noppenfolie en markeer ze als zeer breekbaar. Het is niet aan 
te bevelen deze bij elkaar te pakken. Zet deze spullen apart. Markeer duidelijk dat 
het breekbare spullen zijn. Deze spullen dienen als laatste te worden geladen in de 
wagen. Bij voorkeur afzonderlijk vervoeren in een aparte auto

TIP: pak uw koffieapparaat met toebehoren als laatste in, uw verhuizers zullen dat 
zeer waarderen.

Aanbeveling voor uw te huren verhuiswagen
Voor het goed laden van uw verhuiswagen is het noodzakelijk een ruime 
verhuiswagen te huren, zodat uw spullen in één keer over kunnen. 
Bij voorkeur met laadbak en laadklep.Verhuizen met een boedelwagen/aanhanger 
raden we af. Tevens adviseren we u een paar dekens en sjorbanden te huren, zodat 
u uw inboedel kan beschermen en vastzetten tijden het transport over de weg. Een 
steekwagen of plankje op 4 wielen (‘hondje’), is ook altijd handig voor intern 
transport. Let op dat u de wagen op tijd reserveert, anders zijn de beste wagens al 
vergeven.

Het is aan te bevelen uw inboedel in de volgende volgorde naar beneden te 
transporteren. Hierdoor past er meer in de wagen.

● Eerst alle afgesloten verhuisdozen van een maat.
● Vervolgens al het witgoed, dat afgekoppeld en transportklaar staat.
● Lattenbodems bed en matrassen.
● Indien u een spiegelbak heeft gehuurd komt nu 50% van alle moeilijk 

stapelbare spullen als eetkamerstoelen, lades, rieten stoelen en mandjes, etc.
● Bankstellen.
● Kasten, tafelbladen en andere vierkanten dingen.
● Zakken en kussen om de tussen ruimtes te vullen.
● De rest als dat er nog bij geladen kan worden.


