VERHUISSERVICE
U gaat verhuizen!

aanhangwagen moet de bestuurder in het bezit zijn van
een

rijbewijs
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Gefeliciteerd met uw nieuwe woning! Voordat u er

goedgekeurde kentekenplaat beschikken die op de

daadwerkelijk gaat wonen, moet er waarschijnlijk nog

aanhangwagen bevestigd kan worden. U bent als

het een en ander gebeuren. Een verse lik verf, andere

bruiklener verantwoordelijk voor het juiste gebruik van

vloerbedekking, nieuwe gordijnen en ga zo maar door.

de aanhangwagen. Zo mag het gewicht van de lading

Na het klussen is het tijd om uw spullen zorgvuldig te

maximaal 750 kilogram bedragen (inclusief het gewicht

verhuizen en om ze een nieuwe plek te geven. Met uw

van de aanhangwagen en dat is ongeveer 350 kilogram).

eigen spullen wordt het dan echt een thuis. Bij een
verhuizing komt veel kijken. Beter Wonen Vechtdal biedt

Reserveren en afhalen

een helpende hand met de verhuisservice!
Voor het lenen van dozen en de aanhangwagen geldt dat
u deze tijdig moet reserveren. U weet dan zeker dat deze
Uw spullen veilig inpakken

beschikbaar zijn wanneer u ze nodig hebt. Om
verhuisdozen of de aanhangwagen te reserveren, neemt

Als vertrekkende of komende huurder van Beter Wonen

u contact op met onze afdeling Wonen: 0523 - 285 285.

Vechtdal kunt u een aantal verhuisdozen lenen. De
speciale verhuisdozen zijn gemaakt van stevig karton en

De gereserveerde dozen en/of aanhangwagen kunt u op

voorzien van handgrepen, zodat u uw spullen veilig en

de afgesproken dag ’s ochtends om 9.00 uur afhalen en

gemakkelijk kunt verplaatsen. U kunt deze verhuisdozen

terugbrengen. Leent u de verhuisaanhangwagen voor

voor een periode van maximaal 5 weken gebruiken. De

een weekend, dan kunt u deze vrijdag ophalen en

dozen kunt u afhalen bij ons kantoor aan de Stelling 7 in

maandags om 9.00 uur terugbrengen.

Hardenberg. Het is raadzaam om de dozen tijdig te
reserveren, zodat er op het moment van uw verhuizing

Schade en gebreken

voldoende verhuisdozen beschikbaar zijn.
Mocht

bij

inlevering

van

de

dozen

en/of

verhuisaanhangwagen blijken dat er schade is aangericht
Snel en droog uw spullen vervoeren

aan het materiaal of mochten er dozen ontbreken, dan
worden hiervoor kosten in rekening gebracht. Eventuele

Om de volle dozen en meubels zorgvuldig en snel naar

verkeersovertredingen

en

daaropvolgende

boetes

uw nieuwe woning te brengen, stellen wij vertrekkende

worden ook bij de veroorzaker in rekening gebracht.

en komende huurders een verhuisaanhangwagen ter

Door het ondertekenen van de bruikleenovereenkomst

beschikking. De aanhangwagen kunt u voor maximaal 2

geeft u toestemming voor een eenmalige incasso. In

dagen of een weekend lenen. Voor het gebruik van de
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geval van schade of ontbrekend materiaal incasseert
Beter Wonen Vechtdal de gemaakte kosten automatisch.
Uiteraard schrijven wij niets van uw rekening af,
wanneer

u

de

verhuisaanhangwagen

geleende

dozen

onbeschadigd

en

en/of
volledig

terugbrengt. De hoogte van de kosten is afhankelijk van
de schade, de boete en/of het aantal ontbrekende
dozen.
Extra mogelijkheden erkende verhuizer

Als vertrekkende of nieuwe huurder van Beter Wonen
Vechtdal kunt u ook voordelig gebruik maken van de
dienstverlening van een erkende verhuizer. (Varwijk
Dedemsvaart) Op vertoon van uw Voordeelpas (of
nieuwe huurovereenkomst) komt u in aanmerking voor
een korting van 15% op de verhuisprijs. Verder kunt u
met uw Voordeelpas korting krijgen op het huurtarief
van bedrijfswagens. Met de verhuisservice en de
Voordeelpas wordt verhuizen makkelijker en leuker!
Informeer ook bij onze afdeling Wonen naar de
mogelijkheden.

Meer informatie over verhuizen

Meer informatie over wat er komt kijken bij een
verhuizing, leest u in onze brochure “Als u gaat
verhuizen”. In deze brochure leest u onder andere hoe u
uw huidige huurwoning opzegt en wat er komt kijken bij
de oplevering van uw huidige huurwoning.

Nog vragen?

Neem dan contact op met de medewerkers van de
afdeling Wonen van Beter Wonen Vechtdal. Zij zijn
tijdens kantooruren te bereiken op telefoonnummer
0523 - 285 285.
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