U wilt zelf alles regelen?

Verhuizen...
En nu?

Voorkom problemen en maak gebruik
van onze verhuistraining!
Doelgroep Bedrijven die zelf hun verhuizing willen coördineren. In het bijzonder de
werknemers die verantwoordelijk zijn voor
een correcte en tijdige uitvoering van het
verhuisproject.

Specialist in verhuizen

DE VERHUISMAKELAAR
www.deverhuismakelaar.nl
info@deverhuismakelaar.nl

DE VERHUISMAKELAAR
Vestiging Amsterdam
Van Alphenstraat 4-4,
1053 WE Amsterdam
Vestiging Nijmegen
Van der Veurweg 37
6573 EB Beek-Ubbergen
Vestiging Tilburg
Herastraat 9
5047 TX Tilburg

Verhuiscoördinatie &
Verhuistrainingen

Tel. Amsterdam: (020) 612 07 27
Tel. Nijmegen: (024) 377 71 71
Tel. Tilburg: (013) 523 42 85
Fax: (084) 715 70 71

Doel Het informeren en begeleiden van de
voor de verhuizing verantwoordelijke medewerkers, om zo de organisatie te behoeden voor inkomstenderving en andere
(minder prettige) financiële consequenties.
Inhoud o.a. Tijdsplanning, begroting, communicatie, informatie, offerte– en onderhandelingstrajecten, inpakprotocol, werkplekindeling, ICT & telefonie, draaiboeken,
toezicht, coördinatie & nazorg.
Werkwijze Training van een dagdeel op de
locatie van de cliënt (of een locatie naar
keuze).
Kosten € 525,- per dagdeel (excl. BTW).
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Schakel dé Specialist in

Eindelijk gevonden! Het juiste pand
op de juiste locatie. U heeft de sleutel
op zak en de verhuizing kan beginnen,
maar… waar begint u?
Er moeten aanpassingen gedaan worden in het nieuwe pand, het pand
wordt naar uw smaak ingericht en alle
voorzieningen moeten correct en tijdig functioneren.
Daarnaast moet het
huidige pand leeggehaald en netjes
opgeleverd worden
aan de nieuwe eigenaar of huurder.
Uiteraard wilt u
weer zo snel mogelijk aan het werk
kunnen, want alle
tijd die u en uw
collega’s in de bedrijfsverhuizing steken houdt u alleen
maar van het werk.
U komt voor vele keuzes te staan.
Verhuizen is voor u tenslotte geen

dagelijkse activiteit. De Verhuismakelaar
helpt u hierbij door als specialistische partner uw organisatie bij de hand te pakken
en u vervolgens probleemloos door het
traject te leiden.
Ervaringsverhaal

duidelijk zijn; de dienstverlening van
De Verhuismakelaar levert de afnemers geld op!”
J.J.M. van Bergen RA, vennoot Van
Bergen cs Accountants en Belastingadviseurs te Nijmegen

Van Bergen cs Accountants en Belastingadviseurs te Nijmegen
“Bij verhuizen komt op organisatorisch vlak
meer kijken dan wij in eerste instantie
dachten. Het zorg dragen van de juiste
spullen op de juiste plaats, het inhuren van
de juiste personen op het juiste moment,
het instrueren van het personeel op de
juiste wijze, het organiseren van het sleutel- en ontruimingsplan en ga zo maar
door. Zaken die bij een verhuizing geregeld
moeten worden, maar die voor ons geen
dagelijkse kost zijn. De Verhuismakelaar
regelde dat allemaal voor ons tot in de
puntjes. Wij hadden er geen omkijken
naar, zodat wij ons bezig konden houden
met de werkzaamheden waar wij goed in
zijn en De Verhuismakelaar met de werkzaamheden waar zij goed in is. Het zal u

Twijfelt u nog steeds?
Neem dan gerust contact met ons op!

DE VERHUISMAKELAAR
Tel. Amsterdam: (020) 612 07 27
Tel. Nijmegen: (024) 377 71 71
Tel. Tilburg: (013) 523 42 85
www.deverhuismakelaar.nl
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