B X ZO GEREGELD!
Inpaktips

Begin tijdig met inpakken, er gaat meer tijd in zitten dan je denkt.
Bestel dan ook tijdig professionele verpakkingsmaterialen in de webshop, zoals dozen en
inpakpapier.
Schrijf alvast op de doos waar je ‘m in het nieuwe huis gaat plaatsen, dat scheelt een hoop
werk bij het uitladen.
Sla je kleding netjes hangend op in een garderobedoos, dat scheelt je strijkwerk.
Pak alles in, dus ook de inhoud van kleine lades en kastjes. Je kunt de meubelen dan
makkelijker hanteren.
Gebruik boekendozen om je boeken in te pakken, dat scheelt je rugklachten.
Ook deze kun je makkelijk in de webshop bestellen.
Zet flessen rechtop in de verhuisdoos en vul de ruimtes ertussen met inpakpapier.
Zet borden niet plat in de doos, maar rechtop. Vul e.e.a. op met inpakpapier.
Gebruik keukenrol om tafelzilver of aluminium artikelen in te pakken,
dan krast het zeker niet.
Pak geen scherpe dingen in bij kwetsbare zaken.
Gebruik noppenfolie voor je TV, Hifi en computer en zet er duidelijk op wat er in zit. Altijd
handig als jij en je HELPERS bij het uitladen weten hoe ze er mee om dienen te gaan.

B X ZO GEREGELD!
Pak zo veel mogelijk in en maak alles stapelbaar. Voorkom losse tassen, zakken en of
afwijkende dozen. Verhuisdozen zijn stapelbaar, gemakkelijk te tillen en een uitstekende
bescherming voor de inhoud. Losse dingen zijn kwetsbaar en kosten veel extra tijd.
Schilderijen, spiegels, glasplaatjes, welke in een verhuisdoos passen, rechtop tegen de
zijkant van de doos zetten. Laat de doos dan vervolgens open en verstevig de zijkanten
met tape. De ‘open’ verhuisdoos kun je mooi als bovenste doos gebruiken in de unit en op
deze manier is alles toch goed beschermd.
Grote spiegels en schilderijen kun je het best inpakken in noppenfolie.
TIP!! Let op dat je de nopjes aan de buitenkant hebt zitten.
Verwijder de kap van je Schemerlampje en pak deze los van de voet in.
Bezems, tuingereedschap en los hout bundelen met touw of plakband.

ORIGAMI VOOR GEVORDERDEN
Zo vouw je een verhuisdoos

Zet de box op
zijn kop en druk
de zijkanten naar
binnen tot een
rechthoekige koker
ontstaat (2)

Druk de vier smalle
flappen aan de korte
zijde naar binnen tot
in horizontale stand
(3)

OPSLAG
THUIS
BEZORGD

Vouw de twee brede
flappen langs de
rillijnen en steek de
uiteinden in de gleuf
tussen de vier smalle
flappen. Druk ze
helemaal omlaag.

Draai de box om en
vouw de omhoog
stekende flappen
naar 2 kanten
opzij tot plat op de
bodem, waarna de
box voor gebruik
gereed is.

Na het vullen tot
(niet boven) de rand
de smalle flappen
eerst sluiten en de
brede flappen met
de gleuven in elkaar
laten glijden.
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