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Een verhuizing is een grote omschakeling die behoorlijk wat 

energie kost. Gelukkig kunt u via ANBO hulp inschakelen. Dat 

scheelt een heleboel.

ANBO regelt het voor u

Hulp nodig bij verhuizen?

Verhuisdozen in- en uitpakken, het nieuwe huis inrich-

ten, overgebleven meubels wegbrengen, adreswijzigingen 

sturen… bij een verhuizing komt zoveel meer kijken dan 

alleen spullen overbrengen. Voor de meesten is verhuizen 

daarom niet alleen fysiek, maar ook emotioneel een be-

hoorlijke opgave, waarbij alle hulp mooi meegenomen is. 

Helemaal als we een dagje ouder worden. ANBO-leden 

mevrouw Smits en meneer Bastiaans keken zo tegen hun 

verhuizing op, dat ze besloten hulp in te schakelen.

OPZIEN TEGEN VERHUIZEN

Mevrouw Smits en meneer Bastiaans verhuisden in mei 

vorig jaar. Hoewel hun nieuwe huis praktisch om de hoek 

lag, zagen ze er erg tegenop. Mevrouw Smits: “Ons oude 

huis had twee verdiepingen en we hadden heel veel spul-

len, waaronder heel veel boeken.” Het stel besloot hulp 

in te schakelen en ging op zoek naar een verhuisbedrijf in 

de buurt. “We vonden een geschikt verhuisbedrijf en alles 

was geregeld, maar toen we een datum hadden zegde hij 

af: niet voldoende personeel.” Hun zoektocht begon op-

nieuw en dit keer kwamen ze via ANBO uit bij Ontzorgd 

Verhuizen. “Heel eerlijk: de offerte lag een stuk hoger dan 
het vorige bedrijf, maar ze hebben ook veel meer gedaan. 

Je kunt het pakket trouwens zo groot maken als je zelf 

wilt. Ons pakket was behoorlijk uitgebreid. Alles wat we 

lastig vonden hebben ze voor ons gedaan. Van uitzoeken 

wat er mee moet tot aan het ophangen van planken in 

ons nieuwe huis. Van inpakken en alle adreswijzigingen 

regelen tot dozen naar de mileustraat brengen.”

Op de dag van de verhuizing zijn mevrouw Smits en 

meneer Bastiaans ergens koffie gaan drinken terwijl de 
verhuizers aan het inladen waren. “Toen we in het nieuwe 

huis aankwamen was alles alweer uitgeladen en hebben 

we samen uitgepakt. Ze hadden zelfs een maaltijd voor 

ons. Wat ik het fijnst vond, is dat ze echt naast je gaan 
staan en met je meedenken. Alles ging in overleg. Of ik 

het zou aanraden? Jazeker, dat heb ik zelfs al gedaan! Er 

hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan, ook omdat wij 

zo’n uitgebreid pakket hadden, maar als je portemonnee 

het toelaat, zou ik zeggen: doen!”

ONTZORGD VERHUIZEN

Heeft u net als mevrouw Smits en meneer Bastiaans hulp 

nodig bij uw verhuizing? Naast verhuizen van meubilair 

kan ANBO-partner Ontzorgd Verhuizen u helpen met:

• In- en uitpakken;

• Lampen, klokken en schilderijen ophangen;

• Overgebleven meubels wegbrengen;

• Schoonmaken of verwijderen van vloerbedekking;

• Adreswijzigingen naar instanties en organisaties;

Omzetten van uw tv-, telefoon- en internetabonnement.

U stelt zelf het verhuispakket samen dat bij u past. Waar 

u Ontzorgd Verhuizen ook voor inschakelt, persoonlijke 

aandacht staat voorop. U krijgt daarom uw eigen verhuis-

regisseur als vast aanspreekpunt. Iemand die u kent, die 

tijd voor u neemt en die werkt volgens uw wensen. Zo 

wordt verhuizen een stuk aangenamer.

TEKST MARIJE REMMELINK

Voordeel voor ANBO-leden

Als lid van ANBO krijgt u korting op de 
diensten van Ontzorgd Verhuizen. Uw 

voordeel is:

• € 75,- korting op uw verhuisprijs
• Gratis gebruik van verhuisdozen

• Gratis verhuizing en installatie van uw 

telefoon-, tv- en internetabonnement 

(normaal € 65,-)

Wilt u gebruikmaken van dit voordeel?

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende 
offerte met 0348 – 724 634 of bezoek:

             anbo.nl/verhuizen 

MET MEDEWERKING VAN ONTZORGD VERHUIZEN


