INPAK- EN VERPAKINSTRUCTIES INBOX
Welkom bij Inbox.
Inbox besteedt veel zorg aan het veilig vervoeren en opslaan van je spullen. Het goed inpakken en
verpakken van je spullen is belangrijk om je spullen veilig te vervoeren en op te slaan. Alleen
ingepakte en verpakte spullen zoals beschreven in deze inpak- en verpakinstructies vallen onder
onze basisverzekering.
1. Het inpakken van kleine spullen
Wat heb je nodig?
- Verhuisdozen van goede kwaliteit. Dit zijn dozen met minimaal een dubbele laag kartonnen bodem
- Inpakpapier
Alle spullen die in een verhuisdoos passen moeten ook daadwerkelijk in een verhuisdoos worden
ingepakt om deze veilig te vervoeren en op te slaan. Hoe beter de kwaliteit van de doos hoe hoger
wij de dozen kunnen stapelen in uw unit en de ruimte optimaal kunnen benutten.
Hoe pak ik kwetsbare spullen in die in een verhuisdoos passen?
Voorzie de bodem van de verhuisdoos van een aantal proppen papieren. Verpak de spullen
individueel in papier. Leg tussen de spullen in de doos nog eens een aantal proppen papier zodat de
spullen onderling niet tegen elkaar aan stoten. Eindig met een laag van proppen papier en sluit de
doos goed af.

Tip: nummer alle dozen en maak een lijst van wat in welk nummer doos zit. Mocht je tussentijds
spullen nodig hebben kan je het nummer van de doos doorgeven. Wel zo makkelijk!

Let op, spullen ingepakt in een verhuisdoos vallen buiten onze verzekering. Er is geen controle
mogelijk op al bestaande schade.
2. Het verpakken van meubels
Meubels moeten zover als mogelijk gedemonteerd worden. Losse onderdelen moeten individueel
verpakt worden om deze veilig te kunnen vervoeren en op te slaan. Verpak losse onderdelen die niet
in een verhuisdoos passen in opslagdekens en omwikkel deze met wikkelfolie.
Banken
Wat heb je nodig?
- Bankhoezen
- Tape
Verpak je bank (per onderdeel) in de bankhoes. Tape deze aan de onderzijde vast en zorg voor
ventilatieruimte. Let erop dat tape die direct op de meubels wordt geplakt afdrukken kan
achterlaten.

Stoelen en fauteuils
Wat heb je nodig?
- Stoelhoezen
- Tape
Verpak je stoel in de stoelhoes. Tape deze aan de onderzijde kruislings vast en zorg voor
ventilatieruimte. Zet de rest van de hoes aan de bovenzijde vast met een stuk tape. Let erop dat tape
die direct op de meubels wordt geplakt afdrukken kan achterlaten.
Losse onderdelen (schroeven, kleine onderdelen)
Wat heb je nodig?
- Verhuisdozen van goede kwaliteit. Dit zijn dozen met minimaal een dubbele laag kartonnen bodem
- Inpakpapier
Alle spullen die in een verhuisdoos passen moeten ook daadwerkelijk in een verhuisdoos worden
ingepakt om deze veilig te vervoeren en op te slaan. Hoe beter de kwaliteit van de doos hoe hoger
wij de dozen kunnen stapelen in uw unit en de ruimte optimaal kunnen benutten.
Voorzie de bodem van de verhuisdoos van een aantal proppen papieren. Verpak de spullen
individueel in papier. Leg tussen de spullen in de doos nog eens een aantal proppen papier zodat de
spullen onderling niet tegen elkaar aan stoten. Eindig met een laag van proppen papier en sluit de
doos goed af.
Tip: nummer alle dozen en maak een lijst van wat in welk nummer doos zit. Mocht je tussentijds
spullen nodig hebben kan je het nummer van de doos doorgeven. Wel zo makkelijk!
Let op, spullen ingepakt in een verhuisdoos vallen buiten onze verzekering. Er is geen controle
mogelijk op al bestaande schade.

Kasten
Wat heb je nodig?
- Opslagdekens
- Wikkelfolie
Zorg dat de kast leeg is en losse onderdelen zijn gedemonteerd. Verpak losse onderdelen die niet in
een verhuisdoos passen in opslagdekens en omwikkel deze met wikkelfolie.
Sla een opslagdeken om de kast heen en omwikkel deze met wikkelfolie om de opslagdeken op zijn
plaats te houden. Zo is je kast beschermd tegen stoten en gereed voor veilig vervoer en opslag.
Losse onderdelen (schroeven, kleine onderdelen)
Wat heb je nodig?
- Verhuisdozen van goede kwaliteit. Dit zijn dozen met minimaal een dubbele laag kartonnen bodem
- Inpakpapier
Alle spullen die in een verhuisdoos passen moeten ook daadwerkelijk in een verhuisdoos worden
ingepakt om deze veilig te vervoeren en op te slaan. Hoe beter de kwaliteit van de doos hoe hoger
wij de dozen kunnen stapelen in uw unit en de ruimte optimaal kunnen benutten.
Voorzie de bodem van de verhuisdoos van een aantal proppen papieren. Verpak de spullen
individueel in papier. Leg tussen de spullen in de doos nog eens een aantal proppen papier zodat de
spullen onderling niet tegen elkaar aan stoten. Eindig met een laag van proppen papier en sluit de
doos goed af.
Tip: nummer alle dozen en maak een lijst van wat in welk nummer doos zit. Mocht je tussentijds
spullen nodig hebben kan je het nummer van de doos doorgeven. Wel zo makkelijk!

Let op, spullen ingepakt in een verhuisdoos vallen buiten onze verzekering. Er is geen controle
mogelijk op al bestaande schade.

Tafels
Wat heb je nodig?
- Opslagdekens
- Wikkelfolie
Demonteer de poten van de tafel en verpak deze individueel in een opslagdeken en omwikkel deze
met wikkelfolie om de opslagdekens op zijn plek te houden. Zorg ervoor dat alle schroeven uit de
tafel en tafelpoten zijn. Verpak het tafelblad volledig in een opslagdeken en omwikkel deze met
wikkefolie. Hoeken en randen van een tafel zijn vaak kwetsbaar, zorg ervoor dat alle hoeken goed
zijn beschermd. Bij een goed verpakte tafel verklein je ook schade aan muren en tafel tijdens het
verplaatsen en is je tafel gereed om veilig te vervoeren en op te slaan
Losse onderdelen (schroeven, kleine onderdelen)
Wat heb je nodig?
- Verhuisdozen van goede kwaliteit. Dit zijn dozen met minimaal een dubbele laag kartonnen bodem
- Inpakpapier
Alle spullen die in een verhuisdoos passen moeten ook daadwerkelijk in een verhuisdoos worden
ingepakt om deze veilig te vervoeren en op te slaan. Hoe beter de kwaliteit van de doos hoe hoger
wij de dozen kunnen stapelen in uw unit en de ruimte optimaal kunnen benutten.
Voorzie de bodem van de verhuisdoos van een aantal proppen papieren. Verpak de spullen
individueel in papier. Leg tussen de spullen in de doos nog eens een aantal proppen papier zodat de
spullen onderling niet tegen elkaar aan stoten. Eindig met een laag van proppen papier en sluit de
doos goed af.

Tip: nummer alle dozen en maak een lijst van wat in welk nummer doos zit. Mocht je tussentijds
spullen nodig hebben kan je het nummer van de doos doorgeven. Wel zo makkelijk!
Let op, spullen ingepakt in een verhuisdoos vallen buiten onze verzekering. Er is geen controle
mogelijk op al bestaande schade.

3. Bedden
Bedden zijn er in alle soorten en maten en gemaakt van allerlei verschillende materialen. Het is
afhankelijk van het materiaal waar je bed van is gemaakt hoe je deze in moet pakken. Belangrijk is
om je bed te demonteren en alle onderdelen afhankelijk van het materiaal waar het onderdeel van is
gemaakt te verpakken. Zo ben je zeker dat je bed gereed is om veilig te vervoeren en op te slaan. Je
kan ook bij de leverancier van het bed navragen hoe je deze het beste kan demonteren en
verpakken. Zorg ervoor dat je bed schoon en droog is voor je deze verpakt.
Stoffen onderdelen
Wat heb je nodig?
- Matrashoezen
- Tape
Stoffen onderdelen zoals bijvoorbeeld van een boxspring verpak je in een matrashoes. Zorg ervoor
dat het gehele onderdeel in de hoes zit en tape de hoes dicht. Let er wel op dat je een aantal
openingen houdt zodat er ruimte is voor ventilatie.
Houten en stalen beddelen en lattenbodems
Wat heb je nodig?
- Opslagdekens
- Wikkelfolie
Verpak de beddelen en lattenbodems in een opslagdeken en omwikkel deze met wikkelfolie om de
deken op zijn plek te houden.

Losse onderdelen (schroeven, kleine onderdelen)
Wat heb je nodig?
- Verhuisdozen van goede kwaliteit. Dit zijn dozen met minimaal een dubbele laag kartonnen bodem
- Inpakpapier
Alle spullen die in een verhuisdoos passen moeten ook daadwerkelijk in een verhuisdoos worden
ingepakt om deze veilig te vervoeren en op te slaan. Hoe beter de kwaliteit van de doos hoe hoger
wij de dozen kunnen stapelen in uw unit en de ruimte optimaal kunnen benutten.

Tip: nummer alle dozen en maak een lijst van wat in welk nummer doos zit. Mocht je tussentijds
spullen nodig hebben kan je het nummer van de doos doorgeven. Wel zo makkelijk!
Let op, spullen ingepakt in een verhuisdoos vallen buiten onze verzekering. Er is geen controle
mogelijk op al bestaande schade.

4. Matrassen
Wat heb je nodig?
- Matrashoes
- Tape
Verpak je matras altijd in een daarvoor bestemde matrashoes. Zorg ervoor dat je matras schoon en
droog is. Is je matras vies? Bestel dan een zwart matrashoes.
Trek de matrashoes over je matras heen en tape deze dicht. Let er wel op dat je een aantal
openingen houdt zodat er ruimte is voor ventilatie. Het gebruik van een matrashoes zorgt ervoor dat
je matras beschermd is tijdens het verplaatsen tegen schade en vuil en dat onze medewerkers
hygiënisch kunnen werken

5. Televisie en audioapparatuur
Wat heb je nodig?
- Originele verpakking
- Opslagdeken
- Wikkelfolie
Het beste is om je televisie en audioapparatuur te verpakken in de originele verpakking. Heb je deze
niet gebruik dan een verhuisdeken waarmee je de televisie of audioapparatuur volledig in verpakt.
Omwikkel deze met wikkelfolie om de opslagdeken op zijn plaatst te houden. Vermeldt op de
verpakking dat het breekbaar/kwetsbaar is. Zo kunnen wij je televisie en audioapparatuur veilig
vervoeren en opslaan.
Losse onderdelen (schroeven, kleine onderdelen)
Wat heb je nodig?

- Verhuisdozen van goede kwaliteit. Dit zijn dozen met minimaal een dubbele laag kartonnen bodem
- Inpakpapier
Alle spullen die in een verhuisdoos passen moeten ook daadwerkelijk in een verhuisdoos worden
ingepakt om deze veilig te vervoeren en op te slaan. Hoe beter de kwaliteit van de doos hoe hoger
wij de dozen kunnen stapelen in uw unit en de ruimte optimaal kunnen benutten.

Tip: nummer alle dozen en maak een lijst van wat in welk nummer doos zit. Mocht je tussentijds
spullen nodig hebben kan je het nummer van de doos doorgeven. Wel zo makkelijk!
Let op, spullen ingepakt in een verhuisdoos vallen buiten onze verzekering. Er is geen controle
mogelijk op al bestaande schade.

6. Witgoed
Wat heb je nodig?
- Opslagdeken
- Wikkelfolie
- Tape
Rol alle losse snoeren en slangen op en plak deze met tape vast aan je apparaat. Sla een opslagdeken
om je apparaat heen en omwikkel deze met wikkelfolie. Zo kunnen wij je apparaat veilig vervoeren
en opslaan.
Losse onderdelen (schroeven, kleine onderdelen)
Wat heb je nodig?
- Verhuisdozen van goede kwaliteit. Dit zijn dozen met minimaal een dubbele laag kartonnen bodem
- Inpakpapier

Alle spullen die in een verhuisdoos passen moeten ook daadwerkelijk in een verhuisdoos worden
ingepakt om deze veilig te vervoeren en op te slaan. Hoe beter de kwaliteit van de doos hoe hoger
wij de dozen kunnen stapelen in uw unit en de ruimte optimaal kunnen benutten.
Tip: nummer alle dozen en maak een lijst van wat in welk nummer doos zit. Mocht je tussentijds
spullen nodig hebben kan je het nummer van de doos doorgeven. Wel zo makkelijk!
Let op, spullen ingepakt in een verhuisdoos vallen buiten onze verzekering. Er is geen controle
mogelijk op al bestaande schade.

7. Tuinmeubelen
Wat heb je nodig?
- Stoel en bank hoezen
- Matrashoezen
- Tape
Tuinmeubelen en tuinkussen moeten droog en schoon zijn voordat je deze verpakt. Verpak je
tuinmeubel net als je dat zou doen met je meubelen die in huis staan. Demonteer je meubelen zover
als mogelijk.
Banken
Wat heb je nodig?
- Bankhoezen
- Tape

Verpak je bank (per onderdeel) in de bankhoes. Tape deze aan de onderzijde vast en zorg voor
ventilatieruimte. Let erop dat tape die direct op de meubels wordt geplakt afdrukken kan
achterlaten.
Stoelen en fauteuils
Wat heb je nodig?
- Stoelhoezen
- Tape
Verpak je stoel in de stoelhoes. Tape deze aan de onderzijde kruislings vast en zorg voor
ventilatieruimte. Zet de rest van de hoes aan de bovenzijde vast met een stuk tape. Let erop dat tape
die direct op de meubels wordt geplakt afdrukken kan achterlaten.
Tuinkussen
Verpak je tuinkussen altijd in een daarvoor bestemde matrashoes. Zorg ervoor dat tuinkussens
schoon en droog is.
Trek de matrashoes over je tuinkussens heen en tape deze dicht. Let er wel op dat je een aantal
openingen houdt zodat er ruimte is voor ventilatie. Het gebruik van een matrashoes zorgt ervoor dat
je tuinkussens beschermd zijn tijdens het verplaatsen tegen schade en vuil.

Losse onderdelen (schroeven, kleine onderdelen)
Wat heb je nodig?
- Verhuisdozen van goede kwaliteit. Dit zijn dozen met minimaal een dubbele laag kartonnen bodem
- Inpakpapier
Alle spullen die in een verhuisdoos passen moeten ook daadwerkelijk in een verhuisdoos worden
ingepakt om deze veilig te vervoeren en op te slaan. Hoe beter de kwaliteit van de doos hoe hoger
wij de dozen kunnen stapelen in uw unit en de ruimte optimaal kunnen benutten.
Tip: nummer alle dozen en maak een lijst van wat in welk nummer doos zit. Mocht je tussentijds
spullen nodig hebben kan je het nummer van de doos doorgeven. Wel zo makkelijk!
Let op, spullen ingepakt in een verhuisdoos vallen buiten onze verzekering. Er is geen controle
mogelijk op al bestaande schade.

8. Lampen
Wat heb je nodig?
- Verhuisdozen van goede kwaliteit. Dit zijn dozen met minimaal een dubbele laag kartonnen bodem
- Inpakpapier
- Opslagdekens
- Wikkelfolie
Kleine lampen verpak je individueel in inpakpapier en doe je in een verhuisdoos. Verpak
lampenkappen apart en deze doe je als het past ook in een verhuisdoos. Grote lampen die niet in een
verhuisdoos passen verpak je door er een verhuisdeken om heen te slaan en deze te omwikkelen
met wikkelfolie om de opslagdeken op zijn plaats te houden. Zo kunnen wij je lampen veilig
vervoeren en opslaan.
Losse onderdelen (schroeven, kleine onderdelen)
Wat heb je nodig?

- Verhuisdozen van goede kwaliteit. Dit zijn dozen met minimaal een dubbele laag kartonnen bodem
- Inpakpapier
Alle spullen die in een verhuisdoos passen moeten ook daadwerkelijk in een verhuisdoos worden
ingepakt om deze veilig te vervoeren en op te slaan. Hoe beter de kwaliteit van de doos hoe hoger
wij de dozen kunnen stapelen in uw unit en de ruimte optimaal kunnen benutten.
Tip: nummer alle dozen en maak een lijst van wat in welk nummer doos zit. Mocht je tussentijds
spullen nodig hebben kan je het nummer van de doos doorgeven. Wel zo makkelijk!
Let op, spullen ingepakt in een verhuisdoos vallen buiten onze verzekering. Er is geen controle
mogelijk op al bestaande schade.

9. Spiegels en schilderijen
Wat heb je nodig?
- Opslagdekens
- Wikkelfolie
- Karton
- Tape
Het verpakken van spiegels en schilderijen moet extra zorgvuldig te gebeuren. Bedek de voor en
achterzijde van de spiegel of schilderij met karton en tape deze zowel aan de bovenkant, zijkant en
onderkant op twee punten vast. Sla een verhuisdeken om het schilderij of spiegel en omwikkel deze
met wikkelfolie om de verhuisdeken op zijn plek te houden. Vermeldt op de verpakking dat het
breekbaar/kwetsbaar is. Zo kunnen wij je spiegels en schilderijen veilig vervoeren en opslaan.

