
 Als je alles goed verpakt en ingepakt klaar zet, dan neemt het laden en lossen hooguit een 
uur tot anderhalf uur in beslag

 We gaan natuurlijk niet van je vragen of je alles netjes wilt wegen. Probeer rekening te 
houden met een maximaal gewicht van ongeveer 800 kg tot 900 kg per box.  

 Houd er rekening mee dat we je box(en) gratis komen ophalen. We moeten er dus nog een 
stukje mee rijden.

 Gebruik je meerdere boxen, dan verdeel het gewicht over de boxen. Dus niet je piano, 
wasmachine, vleugel, drumstel en kluis in dezelfde box, maar verdeel de zware items over 
de gehuurde boxen.

 Is 1 box meer dan genoeg dan probeer de verdeling van die box in de gaten te houden. Als 
je de wasmachine, ijskast en droger aan de rechterkant plaatst, dan zit er te veel gewicht 
aan de rechterkant. Verdeel dit gewicht netjes over je box, je hebt immers ruimte genoeg.

 Houd in de gaten dat je, je spulletjes ook netjes vast zet. Bij het gratis ophalen en naar 
je nieuwe huis bezorgen zullen we ook wel eens moeten remmen en wellicht ook over 
verkeersdrempels moeten. Hoe vaster het staat, hoe beter. Je hebt in iedere box 15 
verhuisdekens ter beschikking om je spullen te beschermen en om losse artikelen vast te 
zetten. 

 Gebruik voldoende dekens om onverpakte meubelen in te pakken.

 Let op dat je de buitenboel, zoals BBQ, tuinmeubelen, loungeset, beelden en tuinslang niet 
in dezelfde box gaat laden als je tv, hifi en andere kwetsbare zaken. Zeker in het voor- en 
najaar kunnen deze artikelen vochtig zijn.
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Laadtips



 Sla niet op: 
 - Gevaarlijke goederen, zoals toxische, ontplofbare en ontvlambare artikelen.
 -  Bederfelijke goederen  
 - Planten

 Je kunt het laden van je box wellicht het beste vergelijken met het oude Nintendo spel 
‘Tetris‘ Het puzzel-computerspel wat veel gespeeld werd op de Game Boy. Kon je dat 
vroeger goed dan is het laden van je box(en) een kinderspel.

 1  Maak eerst een stevige ondergrond (onder laag) met dichte verhuisdozen,  
 witgoed en/of lage meubelen, zoals tv kast, site table etc.

 2 Als je dat gedaan hebt ben je toe aan de volgende laag, je moet immers goed  
  gebruik maken van de hoogte van de box(en). In deze 2e laag kun je zaken
  plaatsen, zoals eetkamerstoelen, fauteuils en dat soort meubelen. 
 3 Als het goed is heb je nu nog een beetje ruimte, tegen het plafond van je box(en)
  over. Je kunt daar, zoals de verhuizers dat zo mooi zeggen het zachtgoed of 
  lichtgoed kwijt. Denk aan beddengoed in bijvoorbeeld een vuilniszak, of aan 
  zachte koffers, of aan een langwerpige doos waar je kerstboom in zit, of aan een matras. 

 Je kunt dit lagensysteem toepassen tegen de achterkant van de box(en), maar natuurlijk 
ook tegen de zijkanten. Als je een lange bank wilt laden dan gebruik je een van de 
zijkanten om zo’n zelfde Tetrisconstructie toe te passen. Echter bedenk dan dat het 
verstandig is om alle lange losse planken van je bed en/of kast tegen de zijkant te leggen 
en dan daarop je lange bank, lange Billy of andere zaken gaat laden. Als je bang bent dat 
je planken om gaan vallen, dan zet je in het midden tegen de voorkant van je box een 
wasmachine of wat dozen die er voor zorgen dat de planken vast staan.

 Belangrijk in het kort;
 - Geen bederfelijke, gevaarlijke goederen
 - Geen planten
 - Maximale gewicht
 - Gewichtsverdeling
 - Gebruik de hoogte van de box(en) en pas het bekende Tetris toe.
 - Laad geen zware artikelen op je bank, fauteuil of matras
 - Gebruik voldoende verhuisdekens
 - Bewaar de sleutels van de slotjes op een makkelijk te onthouden plaats.

 Specifieke vragen kunnen uiteraard altijd aan de chauffeur worden gesteld. Deze is u graag 
van dienst en weet ‘ bijna’ alles.

  

B X ZO GEREGELD!

OPSLAG
THUIS
BEZORGD

Broekakkerseweg 26
5641PC Eindhoven
088 40 44 144
info@opslagthuisbezorgd.nl
www.opslagthuisbezorgd.nl


