Ve r h u i z e n m e t d e E r k e n d e Ve r h u i z e r

Dat pakt gegarandeerd goed uit

Een ander huis
U gaat binnenkort verhuizen en daarmee breekt een spannende periode aan. Er komt veel op u af en tussen alle
leuke dingen door wordt er een bijzonder groot beroep
gedaan op uw organisatietalent en stressbestendigheid.
U moet heel veel beslissingen nemen van de hypotheekkeuze tot de nieuwe gordijnen. Veel mensen vergeten door
alle drukte om eens rustig na te denken over de feitelijke
verhuizing. Veel mensen zijn zich tot het moment van de
verhuizing er ook niet van bewust hoeveel spullen ze in de
loop van de jaren hebben verzameld. En dan zijn het ook
nog eens persoonlijke bezittingen die voor u veel waard
zijn, alleen al gelet op de emotionele waarde en het feit
dat ze voor u onvervangbaar zijn. U neemt uw spullen toch
niets voor niets mee! Onvoldoende voorbereiding en gebrek
aan ervaring en deskundigheid is vaak de oorzaak van een
heleboel ellende. En dat is helemaal niet nodig, want alle
voorbereidingen en de verhuizing kunt u prima uitbesteden
aan hele ervaren en goed opgeleide professionals. U hoeft
zich dan geen zorgen te maken over de verhuizing, dan kunt
u uw kostbare tijd besteden aan andere belangrijke zaken!

Veilig verhuizen
Verhuizen wordt nog wel eens aangegrepen om weer eens
gezellig met vrienden en familie iets actiefs te ondernemen. Wat daarbij over het hoofd wordt gezien is de schade en ellende die uit een goed bedoelde maar slecht uitgevoerde doe-het-zelf verhuizing kan voortvloeien.
Kiest u voor de Erkende Verhuizer, dan bent u verzekerd
van vakwerk en een veilige uitvoering van uw verhuizing. De
Erkende Verhuizer is het verhuisbedrijf dat voldoet aan de
kwaliteitseisen van de Organisatie voor Erkende Verhuizers.
Dat houdt in dat het bedrijf regelmatig wordt getoetst op
kwaliteit, opleidingen, milieuvriendelijkheid en veiligheid.
Erkende Verhuizers werken volgens de Algemene
Voorwaarden voor Verhuizingen 2006 en de Algemene
Voorwaarden Bewaarneming Verhuisgoederen 2006. Deze
voorwaarden zijn opgesteld in samenwerking met de
Consumentenbond en zorgen ervoor dat u van tevoren precies weet wat u mag verwachten als u zich laat
verhuizen door de Erkende Verhuizer.

Garantiecertificaat Erkende Verhuizers
Het Garantiecertificaat Erkende Verhuizers is voor verhuizingen binnen Nederland de beste garantie voor een zorgeloze
verhuizing. De Erkende Verhuizer vraagt voor u het Garantiecertificaat aan en brengt hiervoor een kleine vergoeding
in rekening. In ruil hiervoor krijgt u de garantie dat:
1. de Erkende Verhuizer uw inboedel heeft laten verzekeren
tot een bedrag van € 100.000. Uw inboedel is verzekerd op basis van nieuwwaarde. De verzekeringsvoorwaarden staan in de brochure Algemene Voorwaarden.
2. de verhuizing alsnog, met bekwame spoed, door een
door de Organisatie voor Erkende Verhuizers aan te
wijzen Erkende Verhuizer zal worden uitgevoerd in het
geval de gecontracteerde Erkende Verhuizer wegens
faillissement of surseance van betaling niet meer in
staat is de verhuizing uit te voeren. Gevolgschade is
uitgesloten.
3. een aanbetaling tot maximaal 25% van de overeengekomen verhuisprijs door de Organisatie voor Erkende
Verhuizers is gegarandeerd, indien u de verhuizing alsnog door een andere Erkende Verhuizer laat uitvoeren.
Deze garantie is alleen van toepassing in combinatie
met de situatie uit punt 2, en met een maximum van
€ 1.000.

Verhuizen zoals u dat wenst
U kunt uw verhuizing natuurlijk op verschillende manieren
aanpakken. Als u de verhuizing uitbesteedt, dan gaat u
natuurlijk naar de Erkende Verhuizer. Indien u hiervoor
kiest heeft u geen omkijken meer naar uw verhuizing.
De Erkende Verhuizer zorgt ervoor dat al uw dierbare en
kostbare spullen zorgvuldig naar uw nieuwe huis worden
gebracht en worden neergezet op de door u gewenste
plek. Als u dat wilt, dan verzorgt de Erkende Verhuizer ook
al het in- en uitpakwerk, het demonteren en monteren van
meubels en zelfs het afhalen en ophangen van lampen
en schilderijen. Het is ook mogelijk om af te spreken dat
de Erkende Verhuizer alleen uw zware stukken, zoals de
wasmachine en grote meubels verhuist en dat u zelf de
overige spullen naar uw nieuwe huis brengt.

Wat kost dat?
De reden dat mensen soms liever zelf verhuizen is dat ze
de verhuizing en alle voorbereiding en bijkomstigheden
meestal onderschatten. De kosten van het door een
Erkende Verhuizer laten verhuizen worden dan als argument
aangevoerd om veelal aan vrienden en bekenden te verklaren waarom deze dagen durende klus zelf ter hand is genomen. Maar wie de kosten, het tijdsbeslag en de risico’s
eens naast elkaar zet zal er snel achter komen dat het
sommetje niet klopt. Zelf verhuizen, zeker naar het buitenland, kost u gemiddeld twee weken tijd. Een doe-het-zelf

verhuizing kost aan materiaal, autohuur, eten en drinken,
cadeaubonnen of een dineetje al snel minimaal de helft
van een professionele verhuizing. En vergeet niet de risico’s
die een verhuizing met zich meebrengt voor uw eigendommen, het oude en het nieuwe huis en uw dierbare helpers.
En tot slot is de kans natuurlijk wel erg groot dat u een
aantal keer mag assisteren als de leden van uw verhuisploeg zelf gaan verhuizen.

Opslag van uw verhuisgoederen
U kunt uw verhuisgoederen voor een korte of langere tijd
opslaan bij de Erkende Verhuizer. Ook voor opslag heeft de
Erkende Verhuizer voor iedere klant een oplossing. Van het
huren van een stalen container tot het opslaan van losse
stukken, informeer naar de mogelijkheden. Opslaan bij de
Erkende Verhuizer is doorgaans voordeliger dan het huren
van extra ruimte en bovendien zijn de Algemene Voorwaarden Bewaarneming Verhuisgoederen 2006 van toepassing.
Uw Erkende Verhuizer zal u informeren over deze voorwaarden en wat u kunt doen om uw inboedel goed te
verzekeren. Bij bewaarneming van uw verhuisgoederen als
onderdeel van een verhuizing binnen Nederland zijn uw
verhuisgoederen automatisch de eerste dertig dagen
verzekerd voor een maximum van € 100.000. Als u
goederen in bewaring geeft zonder dat er sprake is van een
binnenlandse verhuizing of de opslagperiode duurt langer
dan dertig dagen dan moet u over de verzekering goede
afspraken maken met uw Erkende Verhuizer.

Goed ingepakt, goed uitgepakt
Schade aan uw spullen maar ook aan uw oude en nieuwe
woning kan worden voorkomen door goed in te pakken met
de juiste inpakmaterialen. U kunt natuurlijk door de Erkende
Verhuizer laten inpakken. Een professionele inpakker pakt
in een paar uurtjes meer in dan u in een hele dag dus het
is zeker de moeite waard om u goed te laten informeren.
Uiteraard gebruikt de Erkende Verhuizer de beste inpakmaterialen zodat uw spullen schoon blijven en goed
beschermd zijn tijdens de verhuizing. Na de verhuizing kunt
u ook weer laten uitpakken, de gebruikte materialen worden
weer door de verhuizer meegenomen, dus u zit niet met de
restanten. Net als de overige diensten van de Erkende
Verhuizer kunt u laten inpakken en uitpakken zoals u dat
wenst. Bijvoorbeeld alleen het serviesgoed of uw boekencollectie maar met hetzelfde gemak pakt de Erkende
Verhuizer al uw spullen in om ze in uw nieuwe woning weer
netjes in de kasten te plaatsen. De Erkende Verhuizer
adviseert u over de juiste materialen en het gebruik
daarvan. U kunt bij hem terecht voor stevige verhuisdozen
voor grote en kleine spullen, boekendozen en speciale
garderobeboxen. Maar hij heeft ook tape, beschermhoezen
voor banken en matrassen en speciaal inpakpapier.

Verhuizen zoals u dat wenst

Verhuizen van of naar het buitenland
Binnen Europa geeft het invoeren van uw inboedel meestal
geen problemen. Uiteraard worden er soms afwijkende
eisen gesteld door de douane, zeker voor bijzondere
bezittingen zoals wapens of kostbare verzamelingen.
Als de goederen al langer uw eigendom zijn, hoeft u
meestal geen invoerrechten te betalen. Over net voor de
verhuizing aangeschafte nieuwe goederen worden meestal
wel invoerrechten geheven. Voor motorvoertuigen gelden
bijzondere bepalingen. Uw Erkende Verhuizer heeft regelmatig met deze bepalingen te maken en kan u adviseren
en assisteren. Ook als er onverhoopt toch problemen
ontstaan of de douane de zending extra wil controleren.
Juist dan is het van belang dat de documenten in orde zijn
en u zich kunt laten adviseren en bijstaan door een ervaren
en deskundige Erkende Verhuizer.

Verhuizen en verzekeren buitenland
Verhuist u vanuit Nederland naar het buitenland of vanuit
het buitenland naar Nederland dan gelden voor verhuizingen
over de weg binnen Europa ook de Algemene Voorwaarden
2006. Het Garantiecertificaat Erkende Verhuizers is echter
niet van toepassing waardoor uw inboedel niet automatisch
is verzekerd. Op basis van de AVVV 2006 heeft de Erkende
Verhuizer wel zijn aansprakelijkheid verzekerd tot het
wettelijk maximum van € 23.000. Het is heel verstandig
om uw Erkende Verhuizer te vragen om een aanvullende
verzekering van uw inboedel.

Verhuizen en het milieu
De materialen die de Erkende Verhuizer gebruikt en
verkoopt zijn grotendeels vervaardigd uit gerecyclede
materialen. Bovendien worden de materialen na gebruik
schoongemaakt en hergebruikt of ingezameld om
opnieuw als grondstof te dienen voor nieuwe materialen.
Op deze manier werkt de Erkende Verhuizer mee aan het
sparen van ons milieu.

Meer informatie of klachtenafhandeling
Mocht u onverhoopt een klacht hebben over de verhuizing
en komt u er met de Erkende Verhuizer niet meer uit, dan
is er de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan de
onafhankelijke Geschillencommissie Verhuizen.
De Organisatie voor Erkende Verhuizers staat garant
voor het nakomen van de bindende uitspraak van deze
Geschillencommissie. U leest hier alles over op onze
website www.erkendeverhuizers.nl of de website van de
Stichting Geschillencommissies www.sgc.nl. Voor wie
zich nog beter wil voorbereiden op de verhuizing hebben
de Erkende Verhuizers een handig boekje geschreven.
Dit boekje kunt u bestellen via www.erkendeverhuizers.nl
of vraag ernaar bij uw Erkende Verhuizer.

✓Checklist Verhuizen
U gaat verhuizen
Offertes opvragen bij Erkende Verhuizers
Vragen naar de Algemene Voorwaarden bij de
Erkende Verhuizer
Vragen naar het Garantiecertificaat bij de
Erkende Verhuizer
Afspraken maken met de Erkende Verhuizer van uw
keuze
Informeren naar verhuisvergoeding bij werkgever
Huur oude woning opzeggen
Verhuizing telefoon/nieuwe telefoonlijn aanvragen
School van de kinderen informeren
Afspraken maken met nieuwe bewoners van uw
oude huis (bijvoorbeeld overnemen stoffering)
Afspraken maken met oude bewoners van uw
nieuwe huis
Informeren naar huursubsidiemogelijkheden
Verhuisverlof aanvragen bij werkgever
Maten opnemen nieuwe huis
Huishoudelijke hulp opzeggen
Verhuisservice TNT Post ophalen op postkantoor
Beginnen met opruimen
Gemeentegids en plattegrond aanvragen als u
naar een andere gemeente vertrekt
Informeren naar scholen, kinderopvang, Openbaar
Vervoer, afvalverwerking, gemeentelijke bepalingen.
Kinderen aanmelden bij nieuwe school

4-2 weken voor uw verhuizing
Verzekeringen inlichten over uw verhuizing
Afsluiten elektra, gas en water oude woning regelen
Aansluiten elektra, gas en water in nieuwe
woning regelen
Opruimen spullen die niet mee verhuizen

2 weken voor uw verhuizing
Het versturen van adreswijzigingen
Opvang regelen voor kinderen en huisdieren op
de verhuisdag
Inlichten huismeester
Inwisselen (zegel)spaaracties plaatselijke winkeliers
Bibliotheekboeken terugbrengen
Belangrijke papieren die niet direct nodig zijn en
waardevolle bezittingen opbergen in bankkluis

1 week voor uw verhuizing
Nieuwe huis schoonmaken en merken van kamers
Vaste lampen afnemen
Gordijnen afnemen (behalve op slaapkamers)
Leveranciers inlichten
Spullen die u niet meer nodig heeft inpakken
Maaltijden in huis halen voor de avond voor de
verhuizing en de verhuisdag
Is er voldoende koffie en toebehoren aanwezig in het
oude en het nieuwe huis?

Gemeentereiniging inschakelen voor grofvuil
Huisvuilcontainers oude woning legen en schoonmaken
(laat ook de huisvuilkalender achter)
Inhoud chemobox wegbrengen naar daarvoor bestemde
depot

1 dag voor uw verhuizing
Koelkast ontdooien en schoonmaken
Diepvriezer ontdooien en schoonmaken
Trommelbeveiliging wasmachine vastzetten
Demonteren meubelen
Slinger uit klok nemen
Plaats reserveren voor verhuiswagen door uw
eigen auto en die van de buren er te parkeren
Laatste dingen inpakken

Verhuisdag
Gordijnen slaapkamers afnemen
Sleutels opbergen in sleutelzakje
Geld en pinpassen gescheiden opbergen in handbagage
Huis nakijken op achtergebleven spullen
Meterstanden opnemen
Gas en elektra afsluiten indien nodig
Waterleiding aftappen in de winter (ook wanneer
het niet vriest)
Ramen en deuren sluiten
Sleutels oude huis afgeven
Afscheid nemen van de buren

Na aankomst in uw nieuwe woning
Alles zoveel mogelijk op de juiste plek laten neerzetten
Alle uitgepakte spullen controleren op eventuele schade
Afrekenen met uw Erkende Verhuizer
Maak een kamer zo snel mogelijk bewoonbaar
Slaapkamergordijnen ophangen
Laat koelkast en vriezer 1 dag acclimatiseren
Trommelbeveiliging wasmachine verwijderen

Na uw verhuizing
Alles uitpakken
Eventuele niet direct waarneembare verhuisschade
melden bij uw Erkende Verhuizer (uiterlijk binnen
14 dagen)
Afspraak maken over het ophalen van lege verhuisdozen
Aangifte van adreswijziging doen bij uw gemeente

Meer handige tips kunt u vinden in het
boekje ‘Verhuizen is een feest!’ dat bij
uw Erkende Verhuizer is op te vragen.
Deze complete handleiding is onmisbaar voor een zorgeloze verhuizing.

Goed ingepakt, goed uitgepakt,
professioneel aangepakt
Een paar tips van de Erkende Verhuizers:
• Maak gebruik van degelijke verhuisdozen.
• Maak dozen niet te zwaar, vul de dozen tot de
handgrepen.
• Gebruik speciale etiketten die geen lijmresten
achter-laten en geen schade toebrengen aan uw
meubilair. Breng de etiketten aan vlak voor de
verhuizing en verwijder de etiketten direct na de
verhuizing.
• Houdt de foto’s gescheiden van de negatieven.
• Gebruik speciaal inpakpapier in plaats van oude
kranten (die afgeven).
• Zet boeken rechtop in de doos en niet meer dan
1 laag, vul de doos op met bijvoorbeeld kleding of
linnengoed. Er zijn ook speciale boekendozen.
• Pak borden goed in en plaats ze op hun kant in
de doos, er bestaat speciaal bordenpapier voor
tussen de borden.
• Maak voor het inpakken van kopjes en glazen
gebruik van dozen met een vakverdeling.
• Persoonlijke en waardevolle zaken afzonderlijk
bewaren.
• Berg de favoriete knuffel en speelgoed van uw
kinderen op in een duidelijk herkenbare doos.
Er zijn speciale kinderverhuisdozen beschikbaar.
• Sleutels in een sleutelzakje of sleuteldoos.
• Gebruik flessenhulzen of speciale flessendozen
met vakverdeling
• Bescherm uw meubels tijdens het verplaatsen
en vervoeren met verhuisdekens.

Alle genoemde materialen zijn te verkrijgen bij uw
Erkende Verhuizer.

De Erkende Verhuizers wensen u een prettige verhuizing!

Organisatie voor Erkende Verhuizers
Laan van Ypenburg 122
2497 GC Den Haag
E-mail: info@erkendeverhuizers.nl
Internet: www.erkendeverhuizers.nl

