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   PRAKTISCHE INPAKTIPS  
  
 
 

 

	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	1. Grote meubels (kasten, bedden) kunnen beter gedemonteerd vervoerd worden. 

2. Markeer de losse onderdelen met stickers om montage later makkelijker te maken 
Bewaar schroeven, bouten en sleutels in een envelop en plak deze goed vast aan de 
binnenzijde van het meubel.     

3. Verhuisdozen zijn te koop bij Praxis, Gamma, Leen bakker of kijk op www.verhuisdoos.nl, 
hier zijn allerlei verhuisbenodigdheden te koop.  

4. Voor de woonkamer zijn gemiddeld 10 dozen nodig, voor de keuken 15, voor de 
slaapkamer 10.      

5. Vergeet de verhuistape niet en plak de dozen ter versteviging aan de onderkant dicht 
6. Pak de kamers één voor één in.     
7. Nummer de dozen en maak hiervan een paklijst.     
8. Plaats zware voorwerpen (bijvoorbeeld boeken) als bodem in een doos en stop lichtere 

spullen bovenin om op te vullen. Boeken dienen liggend verpakt te worden om 
beschadiging aan de rug te voorkomen.   

9. Zorg dat de dozen niet zwaarder worden dan 20 kg per doos.   
10. Maak de dozen goed dicht en controleer of ze het gewicht kunnen dragen. 
11. Zorg voor genoeg vulmateriaal, bijvoorbeeld oude kranten of kijk hiervoor op 

www.verhuisdoos.nl      
12. Wikkel glas en servies in papier en stop het in kleine dozen. Zwaardere stukken onderin. 

Zet heel breekbaar glaswerk rechtop in de doos.   
13. Geef door middel van stickers aan dat de doos extra aandacht verdient (bijvoorbeeld 

BREEKBAAR, GLASWERK)     
14. Kleding kunt u ook in dozen verpakken. Om kreukvorming te voorkomen kunt u de 

kleding beter oprollen dan vouwen.      
15. Lampen en -kappen : verwijder de gloeilampen en kappen en rol het snoer op. 
16. Plaats ze rechtop in een doos.       
17. Pak spiegels en schilderijen in en plaats ze op hun kant in een stevige doos. 
18. Computers en electronische apparaten kunnen ingewikkeld worden in bijvoorbeeld een 

deken en plaats ze daarna in een doos. Doe de snoeren apart in een plastic zak en 
vergeet niet aan te geven waarvoor elk snoer dient. 

19. Brandbare vloeistoffen en spuitbussen mogen NIET worden ingepakt. Verandering in 
temperatuur en druk kunnen lekkage of zelfs een explosie veroorzaken. 

20. Pak geen kleine waardevolle spullen in (sleutels, waardevolle papieren, sieraden),maar 
houd u deze in uw handbagage.      

21. Dag van afhalen : Zorg dat alle goederen op de begane grond staan, regel hiervoor hulp 
van familie, vrienden, of buren.      

 


