
Het verhuizen van uw kostbare 
bezittingen is een belangrijke 
aangelegenheid. Want zeg nu zelf, 
het is fijn als uw huisraad veilig en 
heel aankomt bij uw nieuwe woning. 

Met de jaren lange ervaring van  

Mondial Oostland Verhuizingen bent u 

voor uw verhuizing bij ons aan het juiste 

adres. Een betrouwbare en deskundige 

verhuizer, met hart voor uw spullen.

KENNIS VAN VERHUIZEN
Verhuizen is een vak apart. Om u een 

zorgeloze verhuizing te garanderen maakt 

Mondial Oostland Verhuizingen o.a. 

gebruik van:

✔   Gediplomeerde medewerkers  
met kennis van verhuizen 

✔   Wij werken planmatig 

van planmatig inventariseren, 

strategisch organiseren tot snel en 

efficiënt handelen.

✔   Professioneel verpakkingsmateriaal 
speciale dozen voor kwetsbare 

artikelen, matrashoezen, garderobe- en 

schilderijdozen.

✔   Een hijslift 
die ingezet kan worden voor 

flatverhuizingen.

✔   Een modern wagenpark 
lucht geveerde meubelwagens, 

aanhangwagens, wissellaadbakken en 

containers.

✔   Klasse 3 beveiligde en verwarmde 
meubelopslaghallen 

waar uw inboedel veilig en tijdelijk 

onderdak krijgt.

     

Zo organiseert Mondial Oostland 

Verhuizingen uw verhuizing van A tot Z, 

wordt u tot in de puntjes geholpen en 

kunt u zorgeloos verhuizen.

HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?
Zodra u besluit om Mondial Oostland 

Verhuizingen voor uw verhuizing in te 

schakelen, krijgt u bezoek van een van 

onze verhuisadviseurs. 

Uw inboedel wordt qua volume 

getaxeerd en uw wensen en de 

mogelijkheden worden doorgenomen. 

De datum en het tijdstip van de 

verhuizing worden in overleg met u 

vastgesteld. 

Onze medewerkers kunnen uw inboedel 

desgewenst in- en ook uitpakken. 

Daarnaast is het mogelijk om ledikanten, 

kasten en ander groot meubilair voor u te 

demonteren en op de nieuwe locatie te 

monteren. 

VERZEKERING
Wij zijn ERKEND en dat betekent o.a. dat 

wij voor elke standaard verhuizing een 

garantiecertificaat afsluiten met een all-risk 

verzekering tot E 100.000,00.

Zorgeloos verhuizen

VRAAG INFORMATIE
Wilt u meer weten of een afspraak 

maken? Neem contact

op en maak een afspraak met een 

van onze verhuisadviseurs.  

Verhuizingen
particulieren 
binnen- en buitenland



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
Groningen

Oostland Logistics B.V.
Hoogezand - Delfzijl - Hoogeveen


