
Prima uitgangspunt! 
Wie per saldo de kosten 
omhoog wil brengen blijft 
ver weg van een Erkende 
Verhuizer en al hele
maal van een Erkende 
Project Verhuizer. Al die 
ervaring met relocaties, 
daar komt alleen maar 
efficiëntie van. Plus een 
rekening die 
overeenkomt 
met de offerte.

Mooi. Wie enthousiast is, moet maar eens 
flink zijn rug uittesten op torsiebestendigheid. 
De verzuimdagen die rugblessures opleveren, 
overtreffen al heel gauw de meerkosten van 
een professionele verhuisploeg.

IK REGEL EEN 
VRACHTWAGEN  
EN EEN PLOEG  
STUDENTEN

BIJ ONS ZIJN ER GENOEG DIE DE  
SCHOUDERS ERONDER WILLEN ZETTEN
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BEDRIJF VERHUIZEN: 
TIPS OM EXTRA KOSTEN
TE MAKEN 
Er zijn altijd mensen die per se meer kwijt willen zijn aan een  
zakelijke verhuizing dan nodig is. Hier 5 tips om achteraf te 
kunnen zeggen: die verhuizing had ik beter anders kunnen doen. 5

BIJ ELKE BOUWMARKT KUN JE  
VERHUISDOZEN HALEN, DUS…

WIJ TILLEN DAT DING WEL  
EVEN DOOR DAT TRAPGAT HEEN

MIJN OFFICE-MANAGER IS GOUD. 
DIE KAN DIT SOORT KLUSSEN AAN

Doen! Eerst te weinig dozen kopen, dan 
nog eens te weinig en vervolgens als 
de verhuisstress is opgelopen ineens te 
veel dozen. En kent u het spreekwoord: 
duur is wat je niet gebruikt. Dat geldt 
voor alle dozen na de verhuizing.

Dit is de juiste kostenverhogende mentaliteit. 
Wie weet stuitert het ding weer 
de trap af. Anders is er nog 
het blessurerisico. 
Of de schade aan het 
pas geverfde trapgat. 
Kansen genoeg om 
met onervaren mensen 
de kosten van een 
bedrijfsverhuizing 
onzakelijk te laten 
stijgen.

Gouden krachten hebben meestal al veel 
te doen. Ze zoeken werk. Een bedrijfsver
huizing is het ideale project, waarmee zij 
zich over de kop kunnen werken. Zodra 
de gouden kracht ziek thuis moet zitten, 
drukt dat meteen op de hele organisatie. 
Meervoudige verzuimkosten!
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In de loop der jaren heeft een aantal Erkende Verhuizers zich gespe
cialiseerd in zakelijke verhuizingen. Gezamenlijk voeren zij het keurmerk 
Erkende Project Verhuizers.  Met dit keurmerk bent u verzekerd van value 
for money ten aanzien van alles wat te maken heeft met de verhuizing: 
proactiviteit, service, verzekeringen, garanties, en veiligheid.

Kijk op www.utsabbink.nl


