www.lammersverhuizingen.nl
Wij zijn als erkend verhuisbedrijf reeds vijf decennia actief in
Zutphen en omstreken en voor velen een begrip.

Wij zijn erkend verhuizer voor particulieren en
gespecialiseerd in verhuizingen, bedrijfsverplaatsingen en projectverhuizingen voor o.a.:
•
•
•
•
•
•
•

Zorginstellingen
Interne verhuizingen van cliënten binnen
de zorginstelling
Scholen
Overheidsinstellingen
Kantoren
Interne verhuizingen van werkplekken
Fabrieken/werkplaatsen/magazijnen

Wij beschikken daarbij over de modernste
(hulp-)middelen en faciliteiten, zoals:
Verhuislift
Bij gebouwen met moeilijk toegankelijke trappenhuizen of
hoogbouw hebben wij de beschikking over een verhuislift
met een lengte van 20 meter die reikt t/m de 6e  verdieping.
Daarnaast is er een demontabele verhuislift die in een
krappere situatie geplaatst kan worden.
Tiltractor
Daar waar de verhuislift qua ruimte niet geschikt is, biedt de
tiltractor een uitkomst. Voor het snel en veilig verplaatsen
van volumineuze of zware stukken zoals bijvoorbeeld kluizen
en brandvrije kasten, beschikken wij over een tractor die de
goederen ineens naar een verdieping kan verplaatsen d.m.v.
hefmast met plateau. Dit heeft een enorme tijdsbesparing
tot gevolg.

In- en uitpakservice
Wij hebben een team beschikbaar dat op efficiënte
wijze alle te verhuizen zaken in kan pakken  met de
garantie dat er geen breuk- of verliesrisico is. Zij weten
door hun ervaring en specialistische kennis het volume van
de verhuizing te reduceren doordat zij de beschikbare dozen  
efficiënt weten te benutten.  
Verhuismaterialen
Wij gebruiken rolcontainers, kastendiepladers voor het verplaatsen
van volle (archief-)kasten en overig rollend materiaal zoals ‘hondjes’ en
luchtbandenwagens. Daarnaast hebben we archiefboxen die tegen een
kleine vergoeding beschikbaar worden gesteld.

Verhuisdozen en inpakmaterialen
Bij een complete verhuizing stellen wij sterke verhuis- en
boekendozen beschikbaar zonder kosten. Een effectief
gebruik van dozen reduceert het volume van uw verhuizing
waardoor u kosten bespaard. Daarnaast stellen wij inpakpapier beschikbaar.
Handyman
Wij hebben een team van gespecialiseerde ‘klusjesmannen’
beschikbaar die exact weten hoe de inboedel/inventaris
snel en zonder beschadiging moet worden gedemonteerd,
vervolgens geplaatst en gemonteerd moet worden. Daarbij
wordt het ophangen en/of aansluiten van bijvoorbeeld
lampen (rol) gordijnen en bijv. schilderijen verzorgd, evenals
het af- en aansluiten van apparaten/witgoed. Ook kan het
pand bezemschoon worden opgeleverd.  

Opslagmogelijkheden
Wij bieden onze klanten de volgende
opslagmogelijkheden:
•
•
•
•

Opslag van inboedels
Opslag bedrijfsinventarissen
Opslag machines
Archiefopslag

Onze opslagruimten zijn verwarmd, beveiligd, ongediertevrij en verzekerd.
opslagcontainers

7 m3    (214 diep x 155 breed x 205 hoog)
10 m3    (230 diep x 235 breed x 205 hoog)
‘losse’ opslag per kubieke meter.

Per container zijn 10 pakdekens beschikbaar en kunt u gebruik maken van
steekwagens en/of karren.  Ook is er stellingruimte beschikbaar voor archief.

Voor meer informatie verwijzen
wij u naar onze website
www.lammersverhuizingen.nl
Wij zijn graag bereid in overleg
met u een nadere inventarisatie
of vrijblijvende offerte te maken
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met betrekking tot de aanstaande
verhuizing.
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