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Hart voor verhuizen

Verhuizen naar het buitenland

Hart voor 
verhuizen

Mondial Oostland Verhuizingen is aangesloten 

bij Mondial Movers. Mondial Movers bestaat 

sinds 1990 en is een samenwerkingsverband 

van inmiddels 20 Erkende Verhuisbedrijven. 

De vestigingsplaatsen van de aangesloten 

verhuisbedrijven vormen een landelijk 

dekkend netwerk over heel Nederland. 

MEER INFORMATIE
Uw verhuizing naar het buitenland van A tot Z 

goed geregeld? Neem contact op met Mondial 

Oostland Verhuizingen en maak een afspraak 

met een van onze verhuisadviseurs. Wij vertellen 

u graag meer en helpen u om zorgeloos te 

verhuizen.

Oostland Verhuizingen

Vos Verhuizingen B.V.
Groningen

Aad de Wit Verhuizingen
Hoogezand

Verhuizingen Van der Graaf
Emmen

Oostland Logistics B.V.
Hoogezand - Delfzijl - Hoogeveen



GROTE STAP
Emigreren is een ingrijpende stap. Maar 

ook het verhuizen van kostbare 

bezittingen is, zeker voor het gevoel, een 

belangrijke aangelegenheid.

Dat moet met zorg gebeuren. Daarvoor 

is het noodzakelijk om een betrouwbare 

en deskundige verhuizer in te schakelen. 

Een verhuizer die snapt hoe het voelt om 

te emigreren. 

JARENLANGE ERVARING
Mondial Oostland Verhuizingen heeft 

door de jaren heen enorm veel ervaring 

opgebouwd bij het verhuizen van 

emigranten. Onze professionele 

verhuizers weten precies hoe uw 

bezittingen moeten worden ingepakt en 

hoe deze kunnen worden beladen. Door 

deze kennis kunnen wij onze klanten een 

zorgeloze verhuizing garanderen. 

ALLES REGELEN 
Naast een ongeschonden overtocht en/

of transport van de goederen, weet 

Mondial Oostland Verhuizingen wat er 

geregeld moet worden bij een dergelijk 

transport. Denk alleen al aan 

verzekeringen, douaneformaliteiten, 

tijdelijke inboedel- opslag, enz. Wij zijn 

gewend om dat soort zaken allemaal 

voor onze klanten te regelen. 

HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?

Bij Mondial Oostland Verhuizingen vinden 

wij een goede verhuizing van uw 

kostbare bezittingen een belangrijke 

aangelegenheid. Dit willen wij vlekkeloos 

en overzichtelijk voor u organiseren. Om 

zo’n complexe verhuizing goed te laten 

verlopen hanteren we een aantal 

stappen.

�  U ontvangt een taxatiebezoek van 
onze deskundig verhuisadviseur,  
tijdens dit gesprek komen diverse 
zaken aan de orde:

-  Bespreken van uw wensen en vragen.

-  Geldende bepalingen omtrent 

verhuizen naar het buitenland.

-  Taxatie van de aard en de omvang 

van uw inboedel.

�  U ontvangt een gedetailleerde 
prijsopgave.

  Gebaseerd op de taxatie, de kosten 

voor transport en uw wensen.

�  Na akkoord op de offerte  maken 
wij samen met u een planning 
voor de verhuizing.

�  Uw persoonlijke eigendommen 
worden op de afgesproken data,  
met zorg, professioneel verpakt. 

  Hiervoor worden speciale dozen voor 

kwetsbare artikelen, matrashoezen, 

garderobe- en schilderijdozen 

gebruikt.

OVER DE WEG
HET TRANSPORT
De inboedel wordt bij u aan huis in de verhuiswagen geladen. 

Deze luchtgeveerde verhuiswagen is wind- en waterdicht, 

schoon, droog en reukloos. Na het beladen van de 

verhuiswagen rijden wij naar uw nieuwe woonplaats in het 

land van bestemming. Daar aangekomen wordt uw huisraad 

gelost en verpakkingsmateriaal afgevoerd. U kunt ervoor 

kiezen om uw inboedel zelf uit te pakken of om dit door de 

verhuizers van Mondial Oostland te laten verzorgen. 

OVERZEE
DE VERSCHEPING
De verpakte inboedel wordt zo mogelijk bij u aan huis in een 

zeecontainer geladen. Deze container is wind- en waterdicht, 

schoon, droog en reukloos. Na verscheping naar het land van 

bestemming, zorgen wij voor transport naar uw nieuwe 

woonplaats. Daar aangekomen moet alles weer uitgepakt en 

het verpakkingsmateriaal afgevoerd worden. U kunt er voor 

kiezen om dit deels zelf te doen. Maar uiteraard kunnen wij 

ook dat onderdeel van de verhuizing voor u regelen. 

DE VERPAKKING
Op de geplande data worden uw 

eigendommen, zo mogelijk, bij u thuis 

(zeewaardig) verpakt. Wij gebruiken 

daarvoor diverse verpakkingsmaterialen, 

zoals dozen in verschillende afmetingen, 

schilderijboxen, garderobedozen (voor het 

kreukvrij vervoeren van hangkleding), 

luchtkussenfolie, golfkarton en pakpapier. 

Als u wilt, kunt u de kleine niet breekbare 

artikelen zelf inpakken in dozen. 

INBOEDELOPSLAG 
Het kan gebeuren dat uw inboedel 

tijdelijk moet worden opgeslagen omdat 

u bijvoorbeeld uw huis al verkocht heeft. 

Mondial Oostland Verhuizingen beschikt 

over beveiligde en verwarmde 

meubelopslaghallen, waar uw inboedel 

veilig een tijdelijk onderdak heeft. 

Ditzelfde kunnen wij zonodig ook voor u 

verzorgen in het land van bestemming. 

INVOERBEPALINGEN 
In de meeste landen geeft invoer van 

inboedels geen problemen. Als de 

goederen reeds voor vertrek naar het 

buitenland in uw bezit waren, hoeft u 

doorgaans geen invoerrechten te betalen. 

Over nieuw aangeschafte goederen 

worden meestal wel invoerrechten 

geheven. Voor motorvoertuigen gelden 

aparte bepalingen. Vaak is een 

invoervergunning vereist. Onze 

verhuisadviseur kan u meer vertellen  

over de invoerbepalingen. 

DOUANEFORMALITEITEN 
De mogelijkheid is altijd aanwezig dat de 

douane in het land van bestemming de 

zending wil controleren. Ook daarvoor is 

het van groot belang dat alle papieren en 

douanedocumenten goed geregeld zijn. 

Mondial Oostland Verhuizingen zorgt 

daarvoor en kan u tevens bijstaan bij het 

oplossen van eventuele problemen. 

ONZE WAARBORG 
Mondial Oostland Verhuizingen werkt 

volgens een in eigen beheer ontwikkeld 

kwaliteits- managementsysteem en is  

ISO 9001, ISO1 4001 en ISO 45001 

gecertificeerd. Tevens zijn wij aangesloten 

bij het emigratiegarantiefonds van de 

Erkende Verhuizers en in het bezit van de 

Fedemac en OMA keurmerken. Daarnaast 

is Mondial Oostland Verhuizingen 

deelnemer in Mondial Movers B.V., hèt 

samenwerkingsverband van 20 Erkende 

Verhuisbedrijven, waarmee wij u een 

landelijke dekking kunnen bieden. Of het 

nu gaat om zeer kleine of zeer grote 

inboedels en om vervoer over de weg, 

zeevracht of luchtvracht, Mondial 

Oostland Verhuizingen komt overal.

Van Canada tot 

Nieuw-Zeeland 

en van Japan 

tot Argentinië.

LUISTEREN, DENKEN en DOEN
Verhuizen is luisteren, denken en doen. Tenminste, zo denkt Mondial Oostland 

Verhuizingen erover. Inpakken, vervoeren en afleveren kan iedereen, maar planmatig 

inventariseren, strategisch organiseren en snel en efficiënt handelen is een vak apart. 

Een vak dat Mondial Oostland Verhuizingen als geen ander beheerst. Jarenlange 

ervaring, omvangrijke opslag- mogelijkheden, een modern wagenpark en een 

gediplomeerd team staan tezamen garant voor een veelzijdige visie op vakkundig 

verhuizen. 




