	
  

Inpaktips van Hoekstra
Inpakken van uw (breekbare) spullen is een tijdrovende klus. Hoekstra geeft u graag
inpaktips, zodat u na de verhuizing alles weer in goede staat kunt uitpakken.
Gebruik verhuisdozen
o
o
o
o
o
o
o

U ontvangt van Hoekstra voldoende verhuisdozen om uw inboedel in te pakken.
Begin ruim van te voren met inpakken (afhankelijk van de hoeveelheid in te pakken
spullen) zodat u niet voor onverwachte tegenslagen komt te staan.
Alle zaken die hiervoor in aanmerking komen, moeten in de dozen worden verpakt. De
dozen zijn stapelbaar, gemakkelijk te dragen en bieden een uitstekende bescherming
voor de inhoud. Losse stukken zijn daarentegen kwetsbaar en kosten veel extra tijd.
De dozen zo goed als mogelijk vullen, de dozen mogen echter niet bol staan (vanwege
het stapelen). Zorg ervoor dat de dozen niet te zwaar worden en draagbaar blijven voor
onze verhuizers!
Dozen met boeken kunt u tot onder de handgreep vullen, de open ruimtes kunt u
opvullen met lichte spullen.
Glas en aardewerk moet door pakpapier worden beschermd en moet rechtop ingepakt
worden (borden op de zijkant plaatsen). Zet flessen ook rechtop in de dozen.
Mochten er zaken zijn die u niet zorgvuldig denkt te kunnen inpakken, dan kunnen wij u
daarbij altijd assisteren.

Gebruik etiketten
o
o
o

Geef elke kamer in het nieuwe huis een nummer. Breng bij aankomst in het nieuwe huis
(door middel van de door ons meegeleverde stickers) deze nummers op de deurstijl aan.
Plak op iedere doos een etiket met de globale inhoud van de doos plus het nummer van
de kamer waar de doos naar toe moet, dit bespaart veel werk op het losadres
Voorzie dozen met breekbare inhoud (glas, aardewerk, etc.) van een duidelijk
herkenbare waarschuwing.

Demontage (wanneer dit niet door Hoekstra BV wordt uitgevoerd)
o
o
o
o
o

Kasten van spaanplaat kunnen zelden compleet worden vervoerd omdat de
verbindingen tussen de onderdelen zeer broos zijn. Daarom kunt u deze kasten beter
demonteren.
Kasten moeten worden ontdaan van losse delen, zoals planken, deuren, glasplaten en
panelen om schade tijdens het vervoer zoveel mogelijk uit te sluiten.
Verwijder schappendragers, losse pennen, sleutels, etc. en berg ze veilig op.
Houd brandbare en andere gevaarlijke stoffen apart.
Wanneer het demonteren van delen van uw inboedel problemen oplevert, kunt u dit
tegen geringe meerprijs door de vakkundige medewerkers van Hoekstra BV laten
verrichten.
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Overige spullen
o
o
o
o
o
o
o

o

Rol bestek e.d. in keukenrolpapier. Pak geen scherpe dingen bij kwetsbare zaken.
Zet kleine planten bij elkaar in een open doos. De verhuizers zorgen voor de grote
planten.
Als van uw elektrische apparatuur de originele verpakking nog bruikbaar is, geniet deze
de voorkeur.
Uw hangkleding hoeft u niet in te pakken. Voor uw hangende kleding brengen wij op de
dag van de verhuizing speciale garderobeboxen mee.
Voor spiegels, glasplaten, grote schilderijen etc. beschikken wij over speciale
schilderijdozen, deze nemen de verhuizers op de verhuisdag mee. U kunt deze dus
laten hangen.
Bundel losse stukken zoals bezems, rails en tuingereedschap door middel van tape.
Hetzelfde geldt voor los hout uit de schuur en dergelijke.
Ontdooi een vriezer voor vertrek, vooral als er een lange afstand moet worden
overbrugd, dat bespaart een hoop nattigheid. Een koelkast en vriezer bevatten
koelvloeistof die door het systeem worden gecirculeerd. Tijdens de verhuizing kan de
vloeistof wel eens in de bovenkant van het systeem terechtkomen. Daarom moet de
apparatuur zodra het op zijn plek staat tot 24 uur lang stilstaan voordat het weer
aangesloten en gebruikt kan worden.
Aan de achterkant van een wasmachine zitten vaak ‘transportbeugels' die eruit zien als
schroeven. Bewaar deze voor de verhuizers en zet de eventuele trommelbeveiliging van
de wasmachine vast.

Wanneer u alle dozen heeft uitgepakt kunt een afspraak maken met Hoekstra om de lege
verhuisdozen te laten afhalen.
Wij wensen u veel succes met inpakken!	
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