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Quality Move & Rental bvba - Ger Schmookstraat 9 - BE-2660 Hoboken

Organiseren:
• Pak elke dag enkele dozen in.
• Pak per kamer in en gebruik telkens aparte dozen. 

Zo heeft u een goed overzicht.
• Nummer de dozen en maak een lijstje van de 

dozen per kamer.
• Duid aan naar welke kamer de doos op het  

nieuwe adres moet .
• Houd alle sleutels, montagegereedschap en  

lijstjes samen in een aparte doos.

Inpakken:
• Zware zaken onderaan, lichtere bovenaan.
• Gebruik kleinere dozen voor zwaardere  

voorwerpen
• Voeg, indien nodig, opvulmateriaal toe,  

zo blijft alles goed op zijn plaats.
• plak de dozen dicht met sterke tape.

Bureauladen
• Haal breekbare zaken en voorwerpen  

die kunnen lekken uit de lade.
• Stop niet teveel in de lade.

Tapijten en gordijnen:
• Verpak tapijten in propere dozen of karton.
• Laad gordijnen in dozen of bureauladen.

Servies en glaswerk:
• Wikkel glaswerk, koppen en borden apart  

in papier.
• Gebruik kleding of handdoeken om ze te 

beschermen.
• Breekbaar glaswerk altijd rechtzetten in de doos.
• Vermeld op de doos dat er breekbaar materiaal 

inzit.

Klokken:
• Verwijder de slinger of zet hem vast indien  

mogelijk.
• Grote en staande klokken kan u beter door  

Quality Move laten inpakken. 
 
 
 
 

Brandbare goederen:
• U bent steeds verantwoordelijk indien er een 

ongeval gebeurt of als er schade wordt aangericht 
door de aanwezigheid van deze materialen.

• Verpak brandbare, licht ontvlambare vloeistoffen 
en spuitbussen voor de veiligheid steeds apart.

Spiegels en schilderijen
• Verpak spiegels en schilderijen goed en plaats ze 

zijdelings in een stevige doos.

Lampen
• Verwijder lampen uit het lichtarmatuur schroef de 

lampenkap los en rol de snoeren op.
• Omwikkel de lampenkap met keukenrol.
• Plaats de lampenkap altijd mooi recht in de doos.

Medicijnen
• Kleef de medicijndoosjes dicht en steek ze in 

kleine dozen.

Auto’s en motorfietsen
• Accu’s dienen te worden afgekoppeld.
• Wanneer auto’s en motorfietsen met een  

verhuiswagen worden getransporteerd dient  
de benzinetank zo goed als leeg te zijn.

Tv, hifi en andere audiovisuele apparatuur
• Verpak elektronische apparaten  indien mogelijk 

in hun originele verpakking.
• Gebruik anders stevige dozen en vul ze voor een 

deel met opvulmateriaal. Wikkel de apparaten 
in een deken en steek ze in de doos. Vul daarna 
verder aan met opvulmateriaal.

• Snoeren apart verpakken in plastic zakkenen  
en vermelden waarvoor ze dienen.

Gereedschap
• Machines en gereedschappen mogen geen 

brandstof bevatten.
• Verhuis van brandbare stoffen is zeer gevaarlijk 

dus zeker niet doen!
• Gereedschap verpakt makkelijker in kleinere, 

sterke dozen.

Verhuistips


