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Gaat u binnenkort verhuizen?  
 
Dan is het belangrijk om te bedenken wat u zelf wilt gaan doen en wat u wilt laten doen. In deze 
brochure willen wij u een beeld geven van wat er komt kijken bij een verhuizing, geven wij u wat 
praktische tips én vertellen wij hoe wij u kunnen ondersteunen bij uw verhuizing. 
 
Heeft u nog vragen omtrent deze brochure? Of kunnen wij u ergens mee van dienst zijn? Aarzel 
niet om contact met een van onze verhuisadviseurs op te nemen.  
 
Het team van A.N. Verhuizers 
 
☏ via 026 - 365 3510, WhatsApp via 06 - 2291 6813 of via info@anverhuizers.nl  
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Uw verhuizing goed voorbereiden  
 
Uw verhuizing goed voorbereiden is de helft van het werk. Als u uw verhuizing goed voorbereid, 
zal dit een hoop schelen tijdens de verhuizing. Om een overzicht te geven wat er rondom een 
verhuizing moet gebeuren, hebben wij een checklist gemaakt.  
 

 
Checklist verhuizen  
 

 
         Ik ga verhuizen 

 
❏ Offertes aanvragen verschillende 

verhuisbedrijven 
❏ Vrij nemen voor de verhuizing 
❏ Scholen van de kinderen inlichten  
❏ Oriënteren op nieuwe scholen en 

kinderopvang en kinderen 
aanmelden 

❏ Plattegrond maken van nieuwe huis  
❏ Gordijnen en vloerbedekking 

bestellen  
❏ Contact leggen met schildersbedrijf  
❏ Oude meubels te koop aanbieden 
❏ Inboedel en garderobe uitzoeken 
❏ Huur oude woning opzeggen 

 
1 maand voor de verhuizing 

 
❏ Verhuisdozen huren/kopen (een 

verhuisbedrijf geeft dozen in 
bruikleen)  

❏ Gaslevering verhuizen  
❏ Elektriciteitslevering verhuizen 
❏ Waterlevering verhuizen  
❏ Kabelaansluiting verhuizen  
❏ Nieuwe huisarts en tandarts regelen 
❏ Parkeervergunning regelen 
❏ Opruimen van de spullen die niet 

mee verhuizen 
❏ Regelen van tijdelijke opslag 
❏ Inlichten verzekeraar over 

verhuizing 
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2 á 3 weken voor de verhuizing 

 
❏ Adreswijzigingen versturen en 

eventueel verhuisservice PostNL 
regelen 

❏ Naamplaatje voordeur laten maken 
❏ Schoonmaak nieuwe huis plannen 
❏ Grofvuil wegbrengen 
❏ Inpakken of afspraak inplannen om 

te laten inpakken door verhuisbedrijf 
❏ Opvang regelen voor kinderen en 

huisdieren op de verhuisdag 
 

 
1 Week voor de verhuizing 

 
❏ Afspraak maken voor 

sleuteloverdracht 
❏ Waardevolle spullen tijdelijk opslaan 

in kluis  
❏ Nieuwe woning schoonmaken 
❏ Afvoer grofvuil regelen 
❏ Spullen die niet meer nodig zijn 

alvast inpakken 
❏ Huisvuilcontainers leegmaken en 

reinigen 
 

 
Enkele dagen voor de verhuizing 

 
❏ Reinigen oude / nieuwe woning  
❏ Koelkast ontdooien  
❏ Wasmachinetrommel afpompen en 

vastzetten  
❏ Vaste lampen losmaken  
❏ Drank / eten inslaan voor verhuizing   
❏ Laatste spullen inpakken  
❏ Meubels demonteren indien nodig 
❏ Parkeerplaats voor de verhuisauto 

reserveren 
 

 
De dag van de verhuizing 

 
❏ Standplaats voor verhuiswagen 

vrijmaken 
❏ Sleutels opbergen in sleutelzakje  
❏ Gordijnen slaapkamers afnemen 
❏ Geld en pinpassen gescheiden 

opbergen in handbagage 
❏ Koffie klaarzetten voor de mensen 

die u komen helpen of de verhuizers 

 

Tip! U kunt de checklist uitprinten en zo alles afvinken. Bij online gebruik van de checklist kunt u 

op het vakje klikken met de rechtermuisknop en dan een vinkje plaatsen. 
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Het inpakken van de verhuisdozen 
Het inpakken van de verhuisdozen vergt enige tijd. Begin hiermee op tijd!  
Hieronder geven wij u enkele tips die u helpen bij het inpakken van uw verhuisdozen. 
 

Inpakinstructies  
 
Vuistregels 
 

● Alles wat in een verhuisdoos past moet in een verhuisdoos worden ingepakt.  
● Verhuisdozen mogen open blijven, beperk dit echter tot een minimum. 
● Gebruik voldoende inpakpapier, liever teveel dan te weinig.  
● Elke verhuisdoos moet gelabeld worden. Het label aan de bovenkant van de verhuisdoos 

plakken.  
● Schrijf met een stift op het label zodat het voor uw hulpkrachten makkelijk leesbaar is. 
● Om zwaar tillen te voorkomen moeten lades/schappen van de kasten moeten leeg zijn.  

 
Het bedenken van een label systeem 
Om de verhuizing zo efficiënt mogelijk te laten verlopen dienen de verhuisdozen gelabeld te zijn. 
Hierdoor kunnen uw hulpkrachten in één oogopslag zien naar welke ruimte een doos moet. 
Daarom dient er van te voren een label systeem bedacht te worden. Probeer afkortingen te 
gebruiken om het jezelf makkelijk te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: SLK 1 (slaapkamer 
1). 
 
Woonkamer - WK 
Keuken - K 
Garage - G 
Badkamer - BK 
Slaapkamers – SLK + een cijfer. 
 
Gaat u bij het cijferen van de slaapkamers uit van uw toekomstige woning, zodat de nummering 
op een logische volgorde loopt. 
 
De onderdelen doos 
Het is handig om een onderdelendoos te maken. Deze doos is makkelijk herkenbaar tussen de 
andere verhuisdozen. Stop hier de dingen in die u bij de hand wilt houden zoals onderdelen van 
de gedemonteerde meubels, sleutels van kasten etc. Hierdoor heeft u bij aankomst in uw 
nieuwe woning altijd de spullen bij de hand en kunt u meteen aan de slag.  
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Barrels 
Barrels zijn extra grote witte dozen. Hierin kunt u de items inpakken die niet in een normale 
verhuisdoos passen. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan: lampenkappen, vazen, groot speelgoed, 
kerst decoratie etc. Hierbij geldt ook de regel dat de doos niet zwaarder mag zijn, dan wat u zelf 
kunt tillen. 
 
Hoe vol mag een verhuisdoos zijn? 
Een verhuisdoos moet niet te zwaar beladen worden. Dit is voor het behoud van de verhuisdoos 
en voor uw rug en die van uw hulpkrachten. Als maatstaf hanteren wij; als u er normaal mee 
kunt rondlopen, dan kan waarschijnlijk iedereen dat.  De verhuisdoos mag u zo vol mogelijk 
maken. Let u hierbij op dat u niet hoger dan de handvaten inpakt. 
 
Het verpakken van breekbare spullen: 
Servies, glaswerk, aardewerk en porselein dienen stuk voor stuk te worden verpakt in daarvoor 
geschikt inpakpapier. Maar ook zaken waarop krassen kunnen ontstaan (zilver, koper en 
messing) dienen te worden verpakt. Als u liever kranten of keukenpapier gebruikt dient u er op 
te letten dat kranten inkt vlekken kunnen achterlaten en keukenpapier kan schuren op aardewerk 
en porselein. Begin onder in de doos met het maken van een verende laag van proppen papier. 
Zet borden, platte schalen, schotels en glasplaatjes rechtop, op zijn zijkant. Let erop dat de 
zwaardere spullen onderin de verhuisdoos worden geplaatst en de lichtere dingen bovenop 
komen.  
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Het verpakken van boeken 
Bij boeken geldt hetzelfde; “als u normaal met de verhuisdoos kunt rondlopen, dan kan 
waarschijnlijk iedereen dat!” Boeken zijn een relatief zwaar goed. Daarom is het belangrijk om 
de verhuisdoos niet te vol te stoppen met boeken. Vaak zeggen wij als maatstaf dat de 
verhuisdoos ongeveer tot de helft gevuld kan worden gedaan met boeken. Probeer de doos 
verder te vullen met lichte items. 
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Het verpakken van vloeistoffen 
Bij vloeistoffen is het belangrijk dat de verpakkingen lekdicht zijn. Probeer alle vloeistoffen 
bij elkaar in één doos te stoppen. Laat deze doos open staan tot de verhuizing, zodat uw 
hulpkrachten de inhoud kunnen zien. Let op! Lekkages van vloeistoffen en samenhangende 
schades worden niet gedekt door de verzekering van verhuisbedrijven. Let er dus op dat 
verpakkingen van vloeistoffen lekdicht moeten zijn als u deze niet zelf gaat vervoeren. 
 
Het verpakken van schilderijen 
Schilderijen kunnen verpakt worden in de zogenoemde schilderijdozen. Zorg ervoor dat u de 
achterzijde van de schilderijen tegen elkaar aan plaatst en tevens de voorzijdes. Kleine 
fotolijsten, schilderijtjes, spiegeltjes en dergelijke kunnen gewoon in verhuisdozen verpakt 
worden. Indien u geen schilderijdoos beschikbaar heeft, kunt u de schilderijen ook verpakken in 
bubbelfolie.  
 
Het verpakken van planten 
Kleine planten kunnen verpakt worden in een verhuisdoos. Laat de verhuisdoos open, zodat de 
inhoud zichtbaar is voor uw hulpkrachten. Zorg er wel voor dat de planten niet kunnen gaan 
lekken, dus maak eventuele potten leeg van water. Grotere planten kunt u kwijt in een barrel. 
 
Gebruik van eigen verhuisdozen 
Wij adviseren altijd om de dozen van een professioneel verhuisbedrijf te gebruiken. Doorgaans 
zijn deze dozen steviger en van betere kwaliteit dan de verhuisdozen van bijvoorbeeld een 
bouwmarkt. Wilt u toch graag uw eigen verhuisdozen gebruiken, zorg dan dat u let op de 
stevigheid van de bodem. Eventueel kunt u deze tapen. Het zou zonde zijn als de bodem van de 
doos doorzakt en er spullen op de grond vallen op de dag van de verhuizing.  
 
Om op een makkelijke manier te checken of een doos aan de stevige voorwaardes voldoet, kan 
je letten op de golf van het karton en het aantal lagen. Stevige verhuisdozen zijn opgebouwd uit 
een dubbele golf. De golf wordt een “BE golf”, of een “BC golf genoemd.  
Als de doos een enkele golf heeft, is het meestal alleen een “B golf” 
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Tip: De dozen bij de bouwmarkt zijn bijna altijd een enkele B golf! De bananendoos is wel een 
BC golf. Op zoek naar verhuisdozen? Deze zijn op internet veelvuldig nieuw te koop. BE of BC 
dozen gaan meerdere verhuizingen mee, dus om geld te besparen is een zoektocht op 
Marktplaats aan te bevelen. Als u gaat verhuizen met een verhuisbedrijf krijgt u vaak verhuisdozen 
in bruikleen, en hoeft u deze zelf niet te regelen. Bij ons krijgt u standaard gratis dozen in 
bruikleen. 
 
 
Tips voor het inpakken 
  

● Probeer de verhuisdozen in te pakken op hoogte. U kunt bijvoorbeeld een lege doos 
zetten onder de doos die u gaat inpakken. Dit voor het behoud van uw rug.  

● Doe de kleding en de toilettas die u bij de hand wilt houden in een koffer. Hierdoor hoeft 
u uw tandenborstel niet in de stapel verhuisdozen te zoeken.  

 
Bekijk onze blog op www.anverhuizers.nl/blog voor meer handige tips en tricks rondom uw 
verhuizing!  
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Het (de-)monteren van meubilair 
 
De meest voorkomende meubels die gedemonteerd moeten worden zijn de kledingkasten en 
bedden. Let bij het demonteren en monteren op het volgende:  
 

● Demonteer nooit onnodig; 
● Probeer eerst te begrijpen hoe de kast in elkaar zit voor u begint met demonteren; 
● Aarzel niet om iemand om hulp te vragen. Bij sommige meubels heeft u nou eenmaal 3 

handen nodig. 
● Maak een foto of tekening van de kast. Hierdoor kan u tijdens het opbouwen altijd de 

foto of tekening raadplegen.  
● Codeer de onderdelen van de kast. 
● Als demontage noodzakelijk is, ga dan systematisch en verstandig te werk; 
● Houd kleine onderdelen (schroeven, moertjes etc.) per meubelstuk bij elkaar; doe ze in 

een zakje en doe dit zakje (eventueel gemarkeerd) in de onderdelendoos; 
● Verwijder spijkers e.d. uit de achterwanden van het meubilair; 
● Markeer de op elkaar lijkende delen ter voorkoming van verwarring bij montage; 
● Bij het opnieuw monteren moet er rekening worden gehouden dat het meubelstuk stabiel 

geplaatst wordt; 
● Gebruik altijd het juiste gereedschap en geen brute kracht. 
● Raadpleeg indien nodig de handleiding van het meubel. 
● Kasten die een gespijkerde of geschroefde achterwand hebben zijn vaak makkelijk te 

(de-)monteren als ze vlak op de grond op hun voorkant liggen. Hierdoor blijft deze stabiel 
liggen. Let wel op dat het plafond hoog genoeg is. Als je een kast weer omhoog kantelt, 
wordt de kast door de kantelhoek groter! 

● Indien een kast met geschroefde of gespijkerde achterwanden rechtstandig opgebouwd 
moet worden, is het makkelijker om dit met twee personen te doen. 
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                   Vlak op- en afbouwen                                             Rechtstandig op- en afbouwen 

De verhuizing 
 
Na de voorbereidingen is het dan bijna zover! De verhuizing komt steeds dichterbij. Voor de 
verhuisdag zijn er enkele dingen die handig zijn om van te voren te regelen. Denk bijvoorbeeld 
aan:  
 

● Waar uw meubels komen staan in de ruimtes in uw nieuwe woning. 
● Waar de verhuisdozen in de ruimtes komen te staan. Dit om te voorkomen dat de 

verhuisdozen verplaatst moeten worden bij het plaatsen van een eventueel meubelstuk.  
● Het regelen van een verhuisauto waar de meubelstukken in passen. 
● Het regelen van de verhuismaterialen. Denk bijvoorbeeld aan: verhuisdekens, 

spanbanden, vloer- en kozijnbescherming, steekwagens of meubelrollers en eventueel 
sealfolie (sealfolie wordt gebruikt om de deurtjes en lades op zijn plek te houden in het 
meubilair). 

● Het tuingereedschap en bijvoorbeeld los hout uit de schuur kunt u bundelen met 
verhuistape.  

● Losse lampenkappen dienen van de staande 
lampen afgehaald te worden. De lampenkap kan 
dan in een verhuisdoos worden verpakt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
       Het sealen van een piano 
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Laden en lossen van de verhuisauto 
 
Het laden en het lossen van een verhuisauto is een belangrijk onderdeel van de verhuisdag. Dit 
moet zorgvuldig gebeuren om schades te voorkomen. Let bij het laden en lossen van de wagen 
op het volgende: 
 

● Plaats op de vloer van de wagen alle grote, zware en massieve stukken. Dit vergroot de 
wegligging van de wagen en door deze manier van beladen kan ook de laadruimte 
volledig benut worden; 

● Houd bij de volgorde van laden rekening met de wensen van het uitladen, wilt u als 
eerste uw slaapkamer klaar maken, dan laad u als laatst de inboedel van de slaapkamer 
in 

● Laad een verhuiswagen laag voor laag. Een ‘laag’ vult de wagen van wand tot wand (in 
de breedte) en is ongeveer een meter diep (in de lengterichting van de wagen). Als een 
laag minder diep is, wordt het moeilijk om stevig te kunnen stapelen en als de laag 
dieper is dan heeft u kans dat de bovenkant van de laag slecht te bereiken is. Bouw een 
laag in gedeelten op; 

● Plaats in de eerste lagen zoveel mogelijk de meubels uit de woonkamer. De reden 
daarvan is dat u in de eerste lagen nog steeds de meeste ruimte en mogelijkheden hebt 
om de meubels zo goed mogelijk te stuwen. Bovendien is het voordeel van het eerst 
leeghalen van de woonkamer dat er werkruimte verkregen wordt; 

● Het tweede gedeelte van de laag bestaat over het algemeen uit banken, stoelen, 
fauteuils en dergelijke; 

● Werk altijd laag voor laag af! Werk een laag zo af, dat de bovenkant vlak is; 
● Maak van de ruimte onder de tafel gebruik om kamerplanten op een veilige manier te 

vervoeren. Als u planten in een open doos of teil zet en die doos of teil onder de tafel zet, 
kan er met de planten tijdens het vervoer weinig gebeuren; 

● Gebruik bij het laden van de wagen verhuisdekens. Zorg er altijd voor dat de 
meubelstukken (zeker stukken met uitstekende delen) beschermd worden door één of 
meerdere verhuisdekens. Als u dit vergeet, lopen de meubelen de kans te worden 
beschadigd tijdens de rit door het veren en schudden van de wagen; 

● Pak stevig, maar niet te stevig! Tijdens de rit zit er beweging in de lading; een wagen 
veert aan alle kanten en de lading moet mee kunnen bewegen. Als de bewegingen 
onmogelijk gemaakt worden door alles muurvast in de wagen te laden, kan dat tot 
gevolg hebben dat de meubels tegen elkaar drukken en daardoor beschadigd worden; 

● Voorkom teveel speling; houd rekening met de krachten die optreden bij remmen en 
optrekken, waarbij de lading kan gaan schuiven, glijden of zelfs vallen. 
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Verhuizen van en naar een appartement 
 
Bij het verhuizen van en naar een appartement heeft u te maken met verdiepingen die u op 
moet. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden om deze verdiepingen te bereiken.  
 

● Indien er geen lift aanwezig is kunt u gaan traplopen. Dit is echter vrij vermoeiend en 
bevorderd de snelheid en zorgvuldigheid van de verhuizing niet. Om het traplopen lichter 
te maken kunt u een menselijke ketting vormen over de trappen en elkaar de spullen 
doorgeven. Hierdoor vermindert u het traplopen.  

● Indien er wel een binnen lift aanwezig is kunt u de lift gebruiken om de verdieping op te 
komen. Om het uzelf makkelijk te maken kunt u gebruik maken van meubelrollers (ook 
wel hondjes genoemd) en steekwagens. Zorg ervoor dat u de meubelrollers stevig 
stapelt, zodat de spullen niet ervan af vallen. Let tevens op bij drempels. Hier kan een 
meubelroller wel eens achter blijven hangen. Om de drempels toegankelijker te maken 
voor meubelrollers kunt u drempelplaten gebruiken.  

● Het gebruik van een verhuislift is uiteindelijk de makkelijkste oplossing. Deze verhuislift 
kunt u bij diverse bedrijven huren. U plaatst de verhuislift aan de straat en bouwt hem op 
richting uw galerij of balkon. De verhuisauto rijdt u met de laadklep erbij, en u kunt uw 
huisraad direct vanuit de auto op de verhuislift leggen. De verhuislift doet de rest van het 
werk om boven te komen. Let wel op met de wind. Als de wind sterk is kan het sommige 
huisraad van de verhuislift afblazen! De meeste verhuisliften die vrij te huur zijn kunnen 
tot de 5de verdieping reiken. Vraag bij de verhuurder om instructies.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verhuislift in gebruik 
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Gebruik van meubelrollers (hondjes) 

 

Einde van de verhuisdag 
 
Aan het einde van de verhuisdag, wanneer uw vorige woning leeg is, zijn er nog enkele dingen 
die gedaan moeten worden:  
 

● Uw vorige woning controleren op achtergelaten spullen. 
● Vorige woning klaar maken voor oplevering. 
● Meterstanden opnemen. 
● Waterleiding aftappen in de winter.  
● Afscheid nemen van de oude buren. 
● Trommelbeveiliging uit de wasmachine verwijderen. 
● Koelkast en vriezer eerst 24 uur laten acclimatiseren voordat u hem aan zet. Dit om te 

voorkomen dat hij kapot gaat. De vloeistoffen die in de koelkast en vriezer zitten moeten 
eerst weer op zijn plek zakken.  

 
Nu bent u verhuist naar uw nieuwe woning! Het inrichten van uw nieuwe 
woning kan beginnen.  
 
Tip van de verhuizer: Als u een verhuisdoos aan het uitpakken bent, zorg dat onder de 
doos die u aan het uitpakken bent een andere verhuisdoos staat. Hierdoor werkt u op 
hoogte en is het beter voor uw rug.  
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9 dingen waar u niet aan denkt als u gaat 
verhuizen! 
 
Van ons, voor u: 9 dingen waar u eigenlijk niet aan denkt als u gaat verhuizen, maar die u wel 
veel tijd en stress besparen.  
 

(1) Opmeten van meubelstukken 
Op de dag van de verhuizing erachter komen dat de bank toch net niet door de deur past, 
is niet handig. Weet wat wel en niet door de deur kan door het op te meten. Een te groot 
meubelstuk voor de deur of het trapgat? Regel een verhuislift! 

(2) De wasmachine 
Iets dat vaak wordt vergeten maar de verhuizers veel tijd (en voor u, kosten!) bespaart: 
het uitzetten, leegmaken en afpompen van de wasmachine en het vastzetten van de 
trommel.  

(3) Het inpakken van planten 
Waarschijnlijk het meest vergeten item tijdens een verhuizing. Kleine planten passen  
gewoon in een verhuisdoos, grotere planten kunnen los in de verhuiswagen. 

(4) Belangrijke papieren en medicatie in de handbagage 
Ook bijvoorbeeld een kolfapparaat wordt vaak vergeten. 

(5) Op tijd uw adres wijzigen 
Hoewel u die rekeningen misschien niet zal missen, is het toch handig om op tijd uw 
adres te wijzigen om vervelende situaties te voorkomen. 

(6) Gebruik maken van eventuele vergoedingen 
In sommige gevallen heeft u recht op een verhuiskostenvergoeding. Bijvoorbeeld als 
u woning wordt gesloopt of gerenoveerd. Vraag het na bij de gemeente! 

(7) Lege dozen achter de hand houden 
Zelfs als het huis bijna leeg is komt u nog wel dingen tegen die toch nog in een  
verhuisdoos moeten, zorg dat u wat lege dozen over hebt om deze laatste spullen in  
te vervoeren. 

(8) Zorgen voor parkeerruimte  
Het is praktisch als er op de dag van de verhuizing goede parkeerruimte is voor uw 
woning, zo kan er gemakkelijk in- en uitgeladen worden. Regel ook van te voren een 
ontheffing of vergunning als u deze nodig heeft. 

(9) Maak een plattegrond van uw huis 
Onderdeel van de verhuis voorpret: denk alvast goed na waar u meubels wilt hebben en 
maak een plattegrond. Dit scheelt tijd op de dag van de verhuizing zelf. 
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Waar kunnen wij u mee helpen?  
 
Wat wilt u zelf doen en wat wilt u uitbesteden? Gaat u voor gemak of wilt u liefst zo veel 
mogelijk zelf doen? Wij van A.N. Verhuizers kunnen bijvoorbeeld alleen uw grote zware 
meubilair verhuizen. Of uw meubilair demonteren en op de gewenste plek monteren. Ook 
kunnen wij uw inboedel compleet inpakken, uw lampen eraf halen en verpakken. Uw schilderijen, 
servies, fragiele items inpakken. Onze diensten zijn zeer divers. Neem ook eens een kijkje op 
onze website: www.anverhuizers.nl/diensten 
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Hulp bij uw particuliere verhuizing 
 
Particuliere verhuizingen kunnen qua dienstverlening erg verschillen. De hoogte van de offerte 
hangt dan ook af van wat uw wensen zijn omtrent uw verhuizing. Gaat het om een complete 
verhuizing of wilt u alleen de grote meubels laten verhuizen? Wilt u gebruik maken van 
inpakservice of doet u dat liever zelf? Aan de hand van uw wensen brengen wij graag een offerte 
uit voor uw particuliere verhuizing. U kunt deze aanvragen door op de website het “offerte 
aanvragen” formulier in te vullen. Of klik op deze link: www.anverhuizers.nl/offerte-aanvragen 
 
Na het aanvragen van een offerte nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. Heeft u vragen 
over onze diensten, dan kunt u ook zelf contact opnemen door te bellen met telefoonnummer 
026 – 365 35 10 of een e-mail te sturen naar info@anverhuizers.nl. 
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