
OP MAAT VERHUIZINGEN & TRANSPORT 

 

VERHUISDOOS INPAK INSTRUCTIE:  

Een goede voorbereiding van uw verhuizing is belangrijk voor de algehele uitvoering en het later 

weer uitpakken van uw verhuisdozen. Een goed ingepakte verhuizing houdt in dat alle losse items 

die in een doos passen, in een doos verpakt zijn. Het inpakken en wellicht uitzoeken van uw 

inboedel kost veel tijd, begin hier daarom tijdig mee. Over het algemeen beginnen mensen 

ongeveer vier weken van te voren met het inpakken van hun inboedel. 

 

INSTRUCTIE: 

 

• Vouw de verhuisdoos uit volgens de beschrijving op de doos. 

• Denk aan het maximum gewicht van 23 kg per doos, een verhuizer is ook een mens. 

• Pak een koffer of tas in met de eerste benodigdheden zoals bijv. kleding, medicijnen, 

toiletspullen, schoenen, bestek en schoolboeken voor de eerste twee dagen na uw verhuizing. 

• Sleutels, benodigde papieren, bankpassen en overige benodigde documenten horen in uw 

handbagage. 

• Pak zware items onderin een doos en lichtere items bovenin om de doos tot de rand op te vullen. 

• Vul, bij enkel zware items zoals boeken, lp’s, beelden, e.d., de doos tot onder de handvatten. 

• Pak breekbare items zoals glas en aardewerk, zoveel mogelijk rechtopstaand in, bijv. borden en 

schoteltjes op de zijkant, schalen op de smalle kant en glazen op de voet. 

• Gebruik voor ieder breekbaar item een apart vel vloeipapier, met kleine items kunt u het papier 

opdelen. 

• Leg bij zeer breekbare items een laag van gekreukt vloeipapier op de bodem van de doos. 

• Zorg er bij breekbare items altijd voor dat de inhoud vast staat, niet te strak, niet te los. 

• Pak planten die in een doos passen in met de bovenzijde van de doos altijd open.  

• Hoge items die max. 30 cm uitsteken kunnen ook in een doos. 

• Pak blikken, karaffen en flessen met vloeistof rechtopstaand in en vermeld de inhoud duidelijk 

op etiket.  

• Omschrijf op het etiket de inhoud van de doos en de toekomstige plaats of kamer in uw nieuwe 

woning. 

• Pak zoveel mogelijk per kamer in, dit voorkomt dat u bij het uitpakken van kamer naar kamer 

moet lopen. 

• Bundel planken, tuingereedschap en andere langere voorwerpen in handelbare partijen. 

• Pak bij tijdelijke opslag geen bederfelijke waren of planten e.d. in. 

• Pak geen vluchtige, brandbare stoffen, chemicaliën of dieren in. 

• Plak 1 etiket op de aangegeven plaats op de verhuisdoos. 

 

Verhuisdozen zijn gratis in bruikleen tot 3 weken na een verhuizing. Als de verhuisdozen leeg en 

ontdaan van stikkers verzoeken wij u dit via een e-mailbericht aan ons door te geven. Heeft u de 

dozen toch langer nodig of wenst u er een aantal over te nemen laat ons dit dan tijdig weten. 

Verhuisdozen welke sneuvelen tijdens een verhuizing wegens overbelasting of verkeerd gebruik 
komen voor rekening van de klant. Vervangingswaarde verhuisdoos € 3,50. 

Wij wensen u veel succes met het inpakken, mocht u tijdens weg het inpakken nog vragen hebben 

of het inpakken toch liever uitbesteden dan vernemen wij dit graag van u.  

U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0183-5605095 of via e-mail: 
info@opmaatverhuizingen.nl 


