INPAKTIPS
VOOR DE AANSCHAF VAN PROFESSIONEEL
PAKMATERIAAL VERWIJZEN WIJ U NAAR:
WWW.VERHUISDOZENKOPEN.NU

Algemene tips voor het inpakken van dozen
›› Gebruik GEEN bananendozen, eierdozen of andere fruitdozen. In de meeste landen levert dit problemen
op bij de douane.
›› Koop genoeg verhuisdozen, als u overhoudt kunt u ze altijd nog bewaren.
›› Pak de kamers één voor één in om het overzicht niet kwijt te raken.
›› Nummer de dozen voor het inpakken en maak hiervan een lijst (paklijst). Geef hierop aan wat erin zit en
naar welke ruimte ze moeten. Geef op deze lijst aan in welke dozen breekbare en waardevolle spullen zitten.
›› Maak voor elke doos breekbare goederen een verende bodem van minimaal 10 proppen papier,
dit beschermt de goederen tegen beschadigen tijdens transport.
›› Voor de duidelijkheid dient u tevens op iedere doos te vermelden: NAAM/BESTEMMING.
›› Plaats zware voorwerpen in een kleine doos en zorg ervoor dat deze niet zwaarder wordt dan 20 kg.
Maak de dozen goed dicht en controleer of ze het gewicht kunnen dragen.
›› Kom met de spullen nooit boven de rand van de doos. De doos moet tot de rand gevuld zijn anders zakken ze in.
›› Zorg voor genoeg vulmateriaal; bijvoorbeeld oude kranten. Wanneer u de doos niet tot twee centimeter onder
de rand opvult, heeft u de kans dat de dozen ‘instorten’.
›› Pak een aantal dozen per dag in; zo is de klus wat beter te behappen. Pak eerst de spullen in waar weinig
gebruik van wordt gemaakt.
Controleer de inboedelverzekering, in verband met spullen in transport. Heb je een verhuisbedrijf ingeschakeld:
de verzekering tegen breuk geldt alleen als de Erkende Verhuizer ook het inpakken en uitpakken heeft verzorgd.

Kleine en breekbare items inpakken
GLASWERK EN SERVIES
Maak een verende bodem van 10 proppen papier. Verpak glas en servies in 2 vellen papier, maar doe dit niet tegelijk.
Rol het glas, bord of kopje eerst in 1 vel en herhaal dit vervolgens met een 2e vel. Zo creëer je een mooie luchtige
verpakking. Lucht is de beste bescherming!
Zet glaswerk, borden en kopjes altijd rechtop in de doos, zo voorkom je breuk. Denk aan het volgende voorbeeld:
plaats een glas op de grond met de bodem naar boven, nu kunt u er gerust op gaan staan. Als u hem plat zou leggen
dan zou deze direct breken. Vul vervolgens de doos af met (bijvoorbeeld) linnengoed of Tupperware tot aan de rand!
Zorg er voor dat de doos niet rammelt, vul de open ruimtes af met papier of ander licht materiaal, controleer de doos
door even te schudden!
Voor bekers en kopjes geldt dezelfde procedure.
Kort samengevat:
›› Gebruik liever teveel dan te weinig papier.
›› Plaats de zware voorwerpen onderin de doos en het lichte bovenop.
›› Werk van groot naar klein.
›› Kom met spullen nooit boven de rand en vul af met papier/lichtere items.
›› Zet duidelijk op de doos dat er breekbare goederen in zitten.
›› Houd de dozen met breekbare spullen bij elkaar.
›› Plaats een sticker met inhoud en locatie beschrijving op de zijkant van de doos.
››
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Grotere items
BOEKEN
Plaats alle boeken zoveel mogelijk plat met de harde kaft tegen elkaar in. Boekjes (bijvoorbeeld pockets) kunt u als
opvulmateriaal gebruiken tegen het schuiven (deze mogen wel rechtop). Leg grote boeken en encyclopedieën plat in
een doos met de harde kaftkanten tegen elkaar aan. Vul de doos tot 60% en vul af met bv. linnengoed of ander licht
materiaal. Dit voorkomt rugklachten voor u en de eventuele verhuizers.

VLOEISTOFFEN
Zorg dat u er 100% zeker van bent dat alle flessen e.d., waar vloeistoffen in zitten, goed afgesloten zijn. Lekschades
zijn niet verzekerd. Vergeet ook niet de frituurpan met vloeibaar vet vooraf te legen. Plak tevens de hals/dop vast met
plakband en controleer op lekkage!

MATRAS
Voor het matras raden wij aan om deze in karton te verpakken zodat e.e.a. kan ademen. Dan kan deze zonder
probleem meeverhuisd worden. Gebruik geen plastic matrashoes of iets dergelijks, uw matras gaat dan schimmelen
door lichaamvocht in het matras. Wij verkopen tevens speciale matrasdozen. U kunt onze salesafdeling hier naar vragen.

VERBINDINGSMATERIALEN
Tijdens de demontage van meubels moet u ook de schapdragers en bevestigingsmiddelen van de plankdelen halen.
Dit is om krasschades te voorkomen. Codeer alle delen van de kasten en bedden, zodat ook alles naar de juiste locatie
wordt verhuisd. Plaats de delen zoveel mogelijk tegen de wand en leg ze nooit plat op de grond, anders worden er
andere spullen op geplaatst en raken ze beschadigd. Gebruik een onderdelendoos om te voorkomen dat u schroefjes
etc. kwijt kan raken. Verpak de onderdelen per gedemonteerde kast en schrijf op de verpakking van welke kast of bed
de schroeven zijn. Plaats ze vervolgens in de onderdelendoos. Maak voor gecompliceerde kasten een eenvoudige
schets waar de planken etc. hebben gezeten! Bewaar de bevestigingsmaterialen zorgvuldig, zodat u er na de
verhuizing niet naar hoeft te zoeken.

LAMPENKAPPEN
Demonteer de kap van de voet en verpak lampenkappen altijd apart in een doos. Er zijn diverse maten dozen die u
hiervoor kunt gebruiken.

››
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LINNENGOED EN KLEDING
Gebruik linnengoed in eerste instantie om serviesdozen e.d. mee op te vullen. Overig linnengoed en kleding kunt u
verpakken in stevige dozen, door de stapeltjes uit de kast te nemen en direct in de doos te plaatsen. Dit vergemakkelijkt
het uitpakken en uw kleding en linnengoed blijft gesorteerd. Kostuums, japonnen en andere kostbare hangkleding
kunt u apart in een doos inpakken. Zo voorkomt u stof en beschadiging. Gebruik voor deze hangkleding het liefst een
hangkledingdoos, dit voorkomt kreuk. Deze zijn er in 2 maten, een hoge voor bijvoorbeeld jassen en een lage voor
overhemden en shirts.

AUDIO EN VIDEO EQUIPMENT
Gebruik indien mogelijk de originele verpakking. Als de originele verpakking niet meer aanwezig is, volg dan de
volgende instructie: maak in een dichte doos met een goede verende bodem van +/- 10 proppen pakpapier en verpak
de losse delen eerst in een zachte foam. Vul de overgebleven ruimte op met papier of linnen, zodat de items niet
kunnen schuiven. Noteer daarnaast de serienummers en typenummers van de apparatuur voor de verzekering en
(indien van toepassing) voor de douane.

PLASMA EN LCD TV
Gebruik indien mogelijk de originele verpakking. Als de originele verpakking niet meer aanwezig is, volg dan de
volgende instructie: als eerste een laag foam aanbrengen om krassen op het scherm te voorkomen. Vervolgens een
laag bubbeltjes plastic en afwerken met karton. Let op! Vervoer breekbare items nooit liggend maar altijd rechtop.

WASMACHINE EN DROGER
Zorg er voor dat de trommel voor het transport is vastgezet. Hiervoor kunt u de bij originele levering geleverde
bouten gebruiken. Gebruik geen deken om de trommel vast te zetten, maar een transportbeugel. Als u niet meer
in het bezit bent van de originele transportbeugel probeer deze dan rechtstreeks bij de leverancier te bestellen.
Let op! Indien u geen transportbeugel gebruikt, is de machine niet mee verzekerd!

KOELKAST EN VRIEZER
Zorg er voor dat de koelkast en/of vriezer schoon en ontdooid zijn, dit om waterschade en schimmel te voorkomen.
Leg een 7-tal koffiepads in de droge koelkast of vriezer. Dit voorkomt nare luchtjes en schimmel.

KLOKKEN EN SCHILDERIJEN
Bij het verhuizen van klokken dient u de slinger eruit te halen of in de kast vast te zetten. Markeer altijd de gewichten
i.v.m. het gewichtsverschil. Zo weet u welke links en welke rechts moet hangen. Laat grote (staande) klokken, maar ook
spiegels en schilderijen over aan uw verhuizer. Hiermee bent u verzekerd van de beste bescherming tijdens uw verhuizing.

››
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ETENSWAREN EN BRANDBARE GOEDEREN
Wij adviseren om etenswaren niet te verpakken. Dit kan tot problemen leiden in het land van bestemming bij de
douane. Raadzaam is het om dit te checken met uw verhuisadviseur.
Brandgevaarlijke en goederen met kans op explosie (IMO), maar ook spuitbussen mogen niet worden ingepakt in
verband met brandgevaar. Denk ook bijvoorbeeld aan deodorant, haarlak en toilet spray. Deze staan onder druk en
zijn brandbaar!

WAARDEVOLLE SPULLEN
Laat geen sleutels in kasten en bureaus zitten. Deze kunnen zoekraken en andere objecten beschadigen. Zorg dat u
sleutels, geld en cheques in uw handbagage houdt. Dit geldt natuurlijk ook voor dure sieraden en belangrijke papieren.
De verzekering dekt deze zaken niet.

Verpakken van meubels
voor een overzeese verhuizing
Verpak uw meubels niet in Bubblewrap of Seal. Doordat het plastic direct op uw meubels zit, kan het niet luchten.
Het plastic kan een afdruk in uw meubilair achterlaten door vocht/condens. Wanneer u op Bubblewrap een aantal
zware items zet, zullen de bubbels klappen. Gebruik Bubblewrap alleen ter extra bescherming. Seal beschermt uw
zending onvoldoende tegen de overtocht via zee.
U kunt uw meubels het beste verpakken in Lupo of Ribkarton (gebruik meerdere lagen, eventueel in combinatie met foam).
Bescherm de hoeken van uw kasten extra door daar extra verpakkingsmateriaal te plaatsen. Wij verkopen Lupo en
Ribkarton per rol. Lupo is 50 meter lang en heeft een breedte van 120 cm., onze prijs € 55,00 per rol. Ribkarton is
50 meter lang en heeft een breedte van 100 cm., onze prijs € 50,00 per rol.
Heeft u speciale items zoals een kleiner voertuig, beelden, schilderijen etc.? Laat er een opmaat krat voor maken!
Zo weet u zeker dat uw goederen heel overkomen. Voor schilderijen kunt u tevens schilderijhoeken bestellen.
Vraag onze salesafdeling naar de mogelijkheden.

Voor verdere vragen kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw verhuisadviseur.
Wij hopen u hiermee van dienst te zijn geweest en wensen u veel succes met de klus.
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Parmentierplein 20
3088 GN Rotterdam
T: (0)10 428 5280
info@transpack.nl
www.transpack.nl

