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Quality Move & Rental bvba - Ger Schmookstraat 9 - BE-2660 Hoboken                                Actuele geldige prijzen vindt u steeds op onze website

 Van 5e tot 9e verdieping  1e uur  Extra half uur
 Lift + bediener €  85 € 40

 Lift + 2 bedieners € 120 € 55
          

   Ladderlift zonder bediener

 Tot maximum 5e verdieping  Per dag  Extra halve dag
 Binnen groot Antwerpen €  180 € 50

 Buiten groot Antwerpen €  230 € 50
          

Ladderlift met en zonder bediener
Met bediener
Indien gewenst komen wij ter plaatse met lift en een bediener om uw zaken naar boven of 
beneden te brengen. Onze liften hebben een laadvermogen van 300 kg en kunnen tot de 9de 
verdieping reiken. Zelfs op het laatste moment kunnen wij u nog helpen.

Zonder bediener
Met deze lift kan u makkelijk en voordelig verhuizen tot de 4de verdieping. De lift wordt door 
onze diensten gebracht, opgesteld en na de verhuizing terug opgehaald. Onze liften worden 
driemaandelijks gekeurd door een erkende keuringsorganisatie en worden op regelmatige 
tijdstippen volledig gecontroleerd

Praktische tips
• De tijd wordt ter plaatse gerekend in de regio groot Antwerpen, buiten deze regio's wordt er 

van vertrek/aankomst bureel gerekend.
• Parkeerruimte voor ladderlift: 10 m, indien gewenst regelen wij parkeerverbod (€ 75,00)
• Zeker controleren of er zich geen obstakels (bijv. bomen, hek, tramkabels of lantaarnpaal) 

bevinden tussen de lift en het raam waardoor de meubels binnen of buiten worden gebracht.
• Heeft u de verhuislift nodig op meer dan één adres, gelieve dit op voorhand te melden.
• Contante betaling na de verhuis aan de verhuizer. 

Technische info:
• Hoogte ladderlift: tot 5de verdieping (max 18m)
• Max. gewicht op laadplatform: 200 kg
• Afmetingen laadplatform: Gesloten: 1,25 m x 0,80 m -  Open: 2,10 m x 1,20 m

• Bovenstaande tarieven op zaterdag: + 15%   •   Alle prijzen zijn inclusief 21% btw   •   Wachttijd: € 30/uur

   Ladderlift met bediener

 Van 1e tot 4e verdieping  1e uur  Extra half uur
 Lift + bediener €  75 € 35

 Lift + 2 bedieners € 110 € 50
         


