
Inboedelopslag
particulierenWaaijenberg Groep

Het kan gebeuren dat uw inboedel
tijdelijk moet worden opgeslagen
omdat u bijvoorbeeld uw huis al
verkocht heeft of omdat u tijdelijk
in het buitenland gaat wonen.  
De Waaijenberg Groep beschikt 
over beveiligde en verwarmde 
meubelopslaghallen waar uw 
inboedel veilig een tijdelijk onderdak 
heeft. 

TOPCONDITIES 
Wij vinden het belangrijk dat uw inboedel 

in topconditie blijft en dat er niks mee 

gebeurt. Daarom maakt Waaijenberg 

Groep gebruik van:

✔  Meubelopslaghallen die droog, 
verwarmd en hermetisch 
afgesloten zijn 

Uw kostbare bezittingen blijven zo in 

goede staat en zijn goed beveiligd.

✔  Professioneel verpakkingsmateriaal 
Speciale dozen voor kwetsbare 

artikelen, matrashoezen, garderobe- en 

schilderijdozen.

✔  Containers, voorzien van 
vergrendelling

✔   Een opslagregistratiesysteem  
Zo zijn uw spullen snel vindbaar en 

is het mogelijk om deze tussentijds uit 

de opslag te halen.

GEBRUIK MAKEN VAN 
DE INBOEDELOPSLAG BIJ 
WAAIJENBERG GROEP
En uw waardevolle bezittingen veilig 

opslaan? In een persoonlijk gesprek 

informeren wij u graag over de 

mogelijkheden en onze aantrekkelijke 

tarieven. Waaijenberg Groep staat garant 

voor een veilige opslag van uw inboedel. 

VERZEKERING TIJDENS 
OPSLAG
Wij adviseren u graag over de 

mogelijkheden van verzekering  

tegen brand en inbraak gedurende 

de periode van opslag.

Veilig opgeborgen

VRAAG INFORMATIE
Wilt u nog meer weten of een 

afspraak maken? Neem contact 

op met de dichtst bijzijnde vestiging 

(zie ommezijde).
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Waaijenberg Groep is aangesloten bij 

Mondial Movers. Mondial Movers bestaat 

sinds 1990 en is een samenwerkingsverband 

van inmiddels 21 Erkende Verhuisbedrijven. 

De vestigingsplaatsen van de aangesloten 

verhuisbedrijven vormen een landelijke 

dekkend netwerk over heel Nederland. 

LUISTEREN, DENKEN EN DOEN
Verhuizen is luisteren, denken en doen. 

Tenminste, zo denkt Waaijenberg Groep erover. 

Inpakken, vervoeren en afleveren kan iedereen, 

maar planmatig inventariseren, strategisch 

organiseren en snel en efficiënt handelen is een

vak apart. Een vak dat Waaijenberg Groep als

geen ander beheerst. Jarenlange ervaring, 

omvangrijke opslagmogelijkheden, een modern 

wagenpark en een gediplomeerd team staan 

tezamen garant voor een veelzijdige visie op 

vakkundig en zorgeloos verhuizen.

ONDERDEEL VAN WAAIJENBERG GROEP ZIJN:

Waaijenberg Groep


