
VRAAG INFORMATIE
Wilt u meer weten of een afspraak 

maken? Neem contact op en maak 

een afspraak met een van onze 

verhuisadviseurs.  

Warehousing

Warehousing

Elk bedrijf of instelling heeft wel 
eens gebrek aan opslagmogelijk
heden. Soms voor korte tijd, soms 
voor een langere periode. Daarom is 
het goed te weten dat Mondial  
Oostland Verhuizingen over ruime 
opslag mogelijk heden beschikt.

DE IDEALE OPSLAGRUIMTE
Of het nu gaat om de opslag van 

uw schoolmeubilair, winkelinventaris, 

kantoorkasten of uw archief, wij begrijpen 

dat uw goederen in topconditie moeten 

blijven en dat deze veilig opgeslagen 

moeten zijn. 

Daarom maakt Mondial Oostland 

Verhuizingen gebruik van:

✔   Terminals met ruim 7.500m2  
aan opslagcapaciteit 
Onze terminals zijn hermetisch 

beveiligd, droog en verwarmd.  

Zo blijven uw goederen in optimale 

staat. 

✔ ��Aantrekkelijke tarieven voor de 
opslag in stel lingen, containers 
en vrije ruimten 

Mondial Oostland Verhuizingen heeft 

voor u al vanaf 1 m1 of 1 m2 of 1 m3 

opslag capaciteit beschikbaar, conform 

uw wensen en tegen een aantrekkelijk 

tarief.

✔ ��Containers, voorzien van 
vergrendelling 

Naast de beveiligde terminals zijn ook 

de containers (met inhoud 10, 15 

en 33 m3) voorzien van een goede 

vergrendeling.

✔ ��Een opslagregistratiesysteem 
Uw schoolmeubilair, winkelinventaris 

of uw archief is op deze manier snel 

vindbaar en het is mogelijk om deze 

tussentijds uit de opslag halen.  

Via ons MOBIS (Mondial Movers 

Opslag en Beheersysteem) kunnen 

wij uw inventaris fotograferen en 

beschikbaar stellen voor uw eigen 

inzage.

TRANSPORT
Ook voor het transport van uw producten 

kunt u gebruik maken van de diensten 

van Mondial Oostland Verhuizingen. 

Wij beschikken over een uitgebreid 

wagenpark.

ARCHIEFOPSLAG
Veel bedrijven en instellingen hebben te 

maken met een tekort aan archiefruimte. 

Wij hebben hiervoor de perfecte 

oplossing in huis: archieven veilig en 

op de juiste manier beheren in onze 

archiefopslag. 

Wanneer u wenst kan Mondial 

Oostland Verhuizingen de archieven 

na beëindiging van hun bewaartermijn 

op adequate en correcte wijze 

laten vernietigen. Tijdens het 

vernietigingsproces is optimale beveiliging 

aanwezig en na afronden verstrekken wij 

een officieel vernietigingscertificaat. 



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. 

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 opslagmogelijkheden, een 

modern wagenpark en een gediplomeerd team 

staan tezamen garant voor een veelzijdige visie op 

vakkundig en zorgeloos verhuizen.

ONDERDEEL VAN MONDIAL OOSTLAND VERHUIZINGEN ZIJN:

Oostland Verhuizingen

Mondial Oostland Verhuizingen Volg ons op: 
Nationaal & Internationaal 

A. Plesmanlaan 6, Kolham 

Postbus 466 

9600 AL  Hoogezand 

Tel: +31 (0)598 - 39 98 20 

info@oostland.com  

www.oostlandverhuizingen.nl 

Vos Verhuizingen B.V.
Groningen

Aad de Wit Verhuizingen
Hoogezand

Verhuizingen Van der Graaf
Emmen

Oostland Logistics B.V.
Hoogezand - Delfzijl - Hoogeveen




