Verhuistips:
1: Dag van de verhuizing alles klaar hebben, zodat je s ‘morgens meteen kunt beginnen en
niks of zo min mogelijk hoeft in te pakken op de dag zelf.
2: Gebruik voor de verhuizing verhuisdozen, deze hebben een dubbele bodem en beschikken
over een handige sluiting. (Deze dozen zijn bij Rentarolla te koop)
3: Zorg dat op de verhuisdoos staat voor welke kamer in het nieuwe huis deze geschikt is.
Schrijf er ook op of er breekbare spullen in zitten zo weten mensen die u helpen met de
verhuizing waar de breekbare materialen in zitten.
4: Zorg dat je vulmaterialen hebt om de overtollige ruimtes in dozen met breekbare spullen
op te vullen.
5: Glas en servies inwikkelen in papier of bijvoorbeeld handdoeken.
6: Brandbare producten altijd apart inpakken en nooit inpakken een onverwachtse
verandering van de tempratuur kan heftige gevolgen hebben.
7: Tv en andere beeldschermen met een deken inpakken en deze op een goede plek
neerzetten tijdens het vervoer, zodat deze niet gaan schuiven onder het rijden.
8: Zorgen dat je de verhuizing hebt gepland en dit niet op de dag zelf nog moet doen want
deze dag is al stressvol genoeg.
9: Als u de sleutel van het nieuwe huis al heeft, voor de verhuisdatum kunt u iedere keer als
u naar het huis gaat al iets meenemen dit scheelt een hele hoop werk.
10: Zorg dat u een bus of verhuiswagen heeft waar veel in past. Deze zijn te huur bij ons op
de website!
11: Huur een verhuispakket met een steekwagen, verhuisdekens en spanbanden dit hiermee
bespaar je een hele hoop tijd en zo heb je ook minder schades op je spullen.

Tips Autoverhuur:
1: Controleer de auto samen met de verhuurder goed op schades.
2: Lees het huurcontract goed door en stel je vraag als iets voor u onduidelijk is.
3: Zorg dat er een voldoende saldo op uw rekening staat ook om de borg af te rekenen.
4: Neem geldige identiteitspapieren en uw rijbewijs mee of stuur dit ons op via de kopie-id
app. Dan kunnen wij vooraf al een huurcontract opstellen.
5: Bij schade of problemen met het gehuurde voertuig neem meteen contact op met het
verhuurbedrijf. Ga zelf geen actie ondernemen om aan het voertuig te sleutelen.
6: Zorg dat u de auto in een goede staat en volgetankt terugbrengt dit om discussie met de
verhuurder te voorkomen.
7: Zorg dat al uw papieren van het huren van de auto bij elkaar bewaart, bijvoorbeeld in een
mapje. Zo kan je dit niet kwijtraken want het zijn belangrijke documenten.
8: Kijk voordat iemand anders in het gehuurde voertuig gaat rijden ook of dit mag volgens de
regels van de verhuurder.
9: Kijk of er geen obstakels zijn die lager zijn dan 1,90m, omdat de meeste bussen hoger zijn
dan 1,90. Daarmee voorkomt u schade en hoge kosten.
10: Let erop dat uw verhuurbedrijf is aangesloten bij de BOVAG en dat u de
huurvoorwaarden heeft ontvangen bij de reservering.

