
 Inpaktips 

Inpakken 

Geef op de ingepakte verhuisdozen aan in welke kamer ze horen en nummer ze ook. Maak ook een lijst met 

identificatienummers, die duidelijk weergeeft hoeveel dozen er per kamer en hoeveel dozen er in totaal gepakt zijn. Laat op de 

lijst ook wat ruimte vrij om bijvoorbeeld aan te geven in welke dozen waardevolle spullen zitten. En ook heel belangrijk: zorg 

voor goede verhuisdozen en voldoende pakpapier. Uw erkende verhuizer stelt u dit gratis beschikbaar als u uw verhuizing door 

hem laat uitvoeren; voor de boeken en zwaardere spullen zijn er speciale boekendozen. Zorg ervoor dat ingepakte dozen goed 

dicht zitten en dat ze het gewicht van de inhoud kunnen dragen.  

Hoe inpakken? 

Bij een verhuizing zijn er heel wat spullen die ingepakt moeten worden. De verhuizer kan dit voor u doen, maar u kunt het ook 

zelf doen. Het meeste kunt u inpakken door bovenstaande tips te volgen. Hieronder staan nog enkele specifieke tips voor 

gevoeligere voorwerpen. Let er wel op dat de verzekering tegen breuk alleen geldt als uw erkende verhuizer ook het inpakken 

en uitpakken heeft verzorgd!  

Bij breekbaar: 

• Pak geen serviesgoed en glaswerk bij elkaar in 1 doos; 

• Verpak het breekbaar kleingoed in pakpapier; 

• Maak geen cadeautjes, maar pak het wat luchtig in; 

• Gebruik voor de grotere dingen (borden, long-drink glazen enz.) een heel vel, maar maak halve vellen voor kleine 

dingen (kopjes, borrelglaasjes enz.); 

• Gebruik liever wat te veel dan te weinig papier; 

• Plaats het zware onderin en het lichte bovenop; 

• Plaats borden, schalen en schotels op z’n kant en onderop. Leg er kopjes e.d. bovenop; 

• Plaats glazen ondersteboven. Werk van groot naar klein. Als de hele bodem gevuld is, plaatst u er een 2e rij kleinere 

glaasjes bovenop; 

• Kom met de spullen nooit boven de rand van de doos, maar blijf er circa 2 centimeter onder; 

• Geef op de doos aan dat er breekbare spullen inzitten; 

• Stapel de dozen met breekbare spullen bij elkaar op; 

Bij boeken: 

• Leg de boeken plat in de doos. Dit beschermt de ruggen van de boeken; 

• Maak stapeltjes naast elkaar. Hoe groter de de boeken, hoe minder stapeltjes; 

• Vul de doos helemaal, probeer echter het gewicht wat te verdelen, door de zware boeken en de lichtere boeken 

(pockets) af te wisselen; 

• Als de de doos toch te zwaar blijkt te worden, vul ze dan gedeeltelijk met lichte spullen, maar nooit met breekbaar! 



Inpaktips

Hieronder volgen inpaktips voor diverse andere verhuisgoederen (op alfabetische volgorde): 

Audio, TV en PC: Pak waardevolle elektronische apparaten (indien mogelijk) in hun originele verpakking. Gebruik anders 

dozen en doe hier beschermende vulling in. Wikkel een deken of laken om het voorwerp en plaats het in de doos. Doe extra 

vulling tussen de doos en de apparaten. Pak snoeren apart in en geef aan waarvoor ze dienen. Doe ze in een plastic zak. Let 

erop dat u de cd's, dvd's of md's uit de speler haalt alvorens deze te verhuizen / verplaatsen, zo voorkom je dat de lens 

beschadigt. Voor computers hebben de meeste erkende verhuizers speciale computerdozen;  

Auto’s en motorfietsen: Benzinetanks van auto’s en motorfietsen moeten bijna leeg zijn wanneer ze per verhuiswagen 

worden getransporteerd. Accu’s moeten worden afgekoppeld;  

Bureau(laden), secretaire: Verwijder voorwerpen die breekbaar zijn of kunnen lekken. Wikkel een elastiekje om kleine, 

losse stukken of stop ze in een boterhamzakje;  

Flessen: Zorg ervoor dat flessen rechtop in de dozen staan. Brandbare en gevaarlijke stoffen apart houden; 

Gereedschap: Verwijder brandstoffen uit gereedschappen (verhuis geen brandbare stoffen) Stop ze in kleine, sterke dozen. 

Pak ze apart in als ze kostbaar zijn;  

Kleding: Stop legkleding in verhuisdozen. Hangkleding kunt u zo uit de kast in speciale garderobeboxen hangen. Deze 

garderobeboxen worden door uw verhuizer beschikbaar gesteld;  

Klokken: Verwijder de slinger van grote klokken of zet deze vast. Grote, staande klokken kunt u beter door een expert laten 

inpakken; 

Lampen en lampenkappen: Verwijder gloeilamp en lampenkap. Rol het snoer op. Gebruik vloeipapier of inpakpapier om 

deze in te wikkelen. Plaats ze rechtop in de doos. Decoratieve koppen en dergelijke plakt u het best vast aan de binnenkant van 

de doos waar de lampenkap in zit;  

Licht ontvlambare en brandbare goederen: Brandbare vloeistoffen en spuitbussen mogen niet worden ingepakt. 

Verandering in temperatuur en druk kan lekkage of zelfs een explosie veroorzaken. Als u ze inpakt en ze veroorzaken schade 

aan uw spullen of aan personen, kunt u hiervoor aansprakelijk gesteld worden;  

Medicijnen: Plak de doosjes met plakband dicht. Stop ze in kleine dozen. Mocht het nodig zijn, neemt u ze tijdens de reis 

met u mee; 

Planten: Zet kleine planten bij elkaar in een doos. Grote planten niet inpakken, daar zorgt uw erkende verhuizer voor; 

Spiegels en schilderijen: Verwittig uw verhuizer als uw kostbare schilderijen heeft. Pak spiegels, lijsten en schilderijen in 

en plaats ze op hun kant in zware degelijke dozen. Grote spiegels en schilderijen worden door de verhuizers in speciale 

schilderijdozen geplaatst;  

Tapijten en gordijnen: Stop ze in schone dozen. Gordijnen kunnen ook in bureauladen gestopt worden. 




