
Zorg dat je zelf aanwezig bent op uw verhuis de dag zelf.
Geef de verhuizers een rondleiding en de orders wat mee mag en wat mag blijven
staan.
Kasten inpakken met verhuisfolie zodat ze goed stevig zijn en de kasten niet open
kunnen. Indien u verhuist met ons dan doen onze verhuizers dit meteen na de
rondleiding.
Na dat alles is ingeladen check je nog eens of je alles mee hebt uit het huis/appartement.
Op het nieuwe adres is het ook van belang dat u vertelt waar alles moet komen, zodat
de verhuis vlotter verloopt.

        ijdens de verhuis:

De opkuis dient te gebeuren van uw huis/appartement waar u weg gaat. Indien er
zaken zijn die u naar het containerpark wil brengen, dan kunnen wij dit ook voor u
mee doen tegen een correcte vergoeding.
Geef uw adreswijziging door aan de gemeente alsook aan de bank, uw werk,
verzekeringen etc. 
En niet te vergeten, ... Uitpakken en genieten van uw nieuwe woonst! 

             a de verhuis:

T

Verhuizingen - Liftservice - opslag - ontruiming

DVH VERHUIZINGEN & LIFTSERVICE  

Verhuizen zonder zorgen? Geen probleem met deze gratis checklist! 

Tijdig op voorhand contact opnemen met een erkende verhuisfirma
uit uw buurt. kleine tip: DVH Verhuizingen
Leg de verhuisdatum al vast, zodat je tijdig op zoek kan gaan naar
eventuele helpers. 
Indien je momenteel huurt, zeg uw huurcontract aangetekend op.
Zorg ook dat er aandacht word gegeven aan het tv-abonnement,
elektriciteitscontract, en water.

             maanden voor de verhuis

Vraag een parkeerverbod aan indien nodig. Als je beroep doet op onze diensten dan
kunnen wij deze diensten van u overnemen. 
Verwittig je elektriciteits-, water- en gasleverancier zodat ze uw contract kunnen
verhuizen of afsluiten om nieuwe tellers te openen.
Zorg voor opvang voor uw kinderen en huisdieren op de verhuis dag.
Annuleer abonnementen op de krant of tijdschriften op dit adres en verander naar uw
nieuw adres, dit kan makkelijk online. 
Ga rond in uw huis met 2 dozen: 1 doos om materiaal te behouden, en 1 doos met
materiaal om weg te gooien. Wat moet je weg gooien? Spullen die je al meer dan 2 jaar
niet meer gebruikt. Het gebeurd vaak dat we teveel willen houden om nog te gebruiken
maar in de praktijk zien we dat dit na de verhuis nog steeds niet word gebruikt.
Zorg dat je goede en stevige verhuisdozen hebt om te verhuizen. Bij ons kan je terecht
voor alle soorten verpakkingsmateriaal. Van verhuisdozen tot bubbelplastiek.
Begin al met zaken in te pakken die je amper gebruikt, dit kan van alles zijn. Spullen die
voor u niet van groot belang zijn en dat u niet elke dag nodig heeft.

          maand voor de verhuis:

Pak geleidelijk aan alles in. Een tip: zorg dat je nog enkele kledijstukken hebt liggen indien
nodig. In ons assortiment inpakmateriaal zie je ook dat wij beschikken over kleerdozen. Dit zijn
dozen waar je gewoon uw kledij aan de kapstok moet hangen net zoals in de kast. De doos
gaat toe en er kan niets meer aan de kledij.
Pak kamer per kamer in, zo heb je een beter overzicht van het werk die nog moet gebeuren.
Zorg dat de dozen verdeelt zijn in het gewicht.
Indien nodig kunt u de kasten al demonteren of dit laten doen door onze verhuizers de dag
zelf. 
Bij het demonteren is het belangrijk dat je alle vijzen en tapjes in een zakje doet die kan sluiten.
Hou dit bij of hang dit aan de kast. Ook bij sleutels van kleerkasten, dressoirs en barkasten is
het veiliger om dit op een veilige plaats te houden. 

          week voor de verhuis:
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