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Leegmaken woning van zolder tot kelder
Demonteren meubelen, verlichting, ...
Inpakken van alle kleine spullen, huisraad, ...

•
•

Vergeet alle rompslomp.
Een volledige inboedelservice neemt al je zorgen uit handen.
We demonteren indien gewenst onder meer meubelen en verlichting,
halen alle kasten leeg, pakken alle huisraad en kleine spullen in.
We brengen alle overgebleven rommel naar het containerpark.
Als alles is opgeladen, vegen we de woning schoon en laten deze netjes
achter.
Geen financiële verrassingen.
Na een afspraak brengen we een gratis werkbezoek en ontvang je een
vrijblijvende offerte.

•
•

Geen financiële verrassingen.
We zoeken steeds de goedkoopste oplossing.
We maken een afspraak en komen langs voor
één gratis werkbezoek.
We maken een inventaris van alle meubelen,
goederen en spullen die je wil laten ophalen.
We berekenen de kostprijs van onze
ophaalploeg in werkuren, voor het demonteren,
inpakken en/of opladen van alle goederen.
We brengen alle overgebleven rommel naar

het containerpark.

Je ontvangt op basis van al deze gegevens een
vrijblijvende offerte die 30 dagen geldig is,
inclusief de huur van een ladderlift indien nodig.
Ben je akkoord met deze offerte, dan spreken
we een datum af voor de inboedelservice.
We maken de woning volledig leeg en laten ze
schoongeveegd achter.

•

Je kan ook gebruik maken van onze ophaaldienst met extra
service. Tegen vergoeding demonteren we alle nog bruikbare
meubelen en halen ook alle goederen van een hogere
verdieping op.
Daarna volgt het transport naar onze Kringwinkels.
Deze extra service hoeft niet duur te zijn.
We maken vooraf een gratis en vrijblijvende offerte.
Zo staat je nooit voor financiële verrassingen.
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We demonteren bij deze extra service de meubelen
en/of brengen de goederen naar de benedenverdieping.
Enkel herbruikbare meubelen, goederen en textiel worden
opgehaald. Alleen elektro mag stuk zijn.
We komen eerst even langs voor een werkbezoek.
Je ontvangt een vrijblijvende offerte, inclusief de huur van
een ladderlift indien noodzakelijk.
Ga je akkoord dan spreken we een dag voor ophaling af.
Onze ploeg demonteert vakkundig en snel de meubelen en brengt
alle goederen naar de benedenverdieping voor transport naar
onze Kringwinkels.
Je betaalt na ontvangst van onze factuur.

Maak een afspraak

Gratis ophalen van goederen kan alleen als deze nog zonder
herstellingen bruikbaar zijn. Enkel alle elektro mag stuk zijn.
De meubelen moeten gedemonteerd zijn, alle huisraad en
dagdagelijkse spullen moeten verpakt zijn in zakken of dozen.
De goederen moeten klaar staan op de gelijkvloerse verdieping.

maandag tot vrijdag van 8 u. tot 16.30 u.
tel : 03 766 70 45
e-mail : transport@vzwdenazalee.be
info@vzwdenazalee.be
of via : www.denazalee.be

