
Werkplek verhuizen

Kantoor- en  
bedrijfsverhuizingen

Mondial Oostland Verhuizingen is 
de aangewezen partner voor uw 
projectverhuizing. Wij hebben jaren-
lange ervaring en gediplomeerde 
medewerkers in huis die uw zakelijke 
verhuizingen planmatig, gestructu-
reerd en met de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid uitvoeren.

Mondial Oostland Verhuizingen is 

gespecialiseerd in verhuizingen van  o.a.:

Complete bedrijven (kantoren, 

machineparken, archieven, enz.) 

Onderwijsinstellingen 

Bibliotheken 

Zorginstellingen 

Musea 

Speciale objecten

Of het nu gaat om de professionele 

verhuizing van uw kantoormeubilair, 

machinepark, archief of het verhuizen 

van uw kunst, laboratoriumapparatuur, 

zorginboedel of speciale objecten, Mondial 

Oostland Verhuizingen voert met zorg 

uw projectverhuizing tot in de puntjes 

deskundig uit en houdt daarbij rekening 

met uw specifieke wensen en eisen.

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

zorgeloze verhuizing te garanderen maakt 

Mondial Oostland Verhuizingen o.a. 

gebruik van:

✔  Verhuisprojectmanager 
centraal aanspreekpunt voor uw 

organisatie, voor, tijdens en na uw 

verhuizing. 

✔  Handyman 

verzorgt de effectieve de- en hermon-

tage, inclusief  het professioneel  

verpakken van uw objecten.

✔  Draaiboek 
daarin worden de gemaakte afspraken 

over de uitvoering van de verhuizing 

stap voor stap beschreven, zo weet u 

altijd waar u aan toe bent. 

✔  Hijslift 
inzetbaar bij verhuizingen van en naar 

verschillende etages.

✔  Professioneel verpakkingsmateriaal 
speciale dozen voor kwetsbare 

artikelen, platen en schilderrijen, 

kunststof bakken voor computers en 

archieven, diepladers voor kasten, 

kluizenlichters, enz.

✔  Een modern wagenpark 
luchtgeveerde meubelwagens, 

aanhangwagens, wissellaadbakken  

en containers.

✔  Beveiligde en verwarmde 
opslaghallen 
waar uw inventaris veilig en tijdelijk 

onderdak krijgt.

 

Met de planmatige aanpak van Mondial 

Oostland Verhuizingen, waarbij 

inventariseren en strategisch organiseren 

leidt tot snel en efficiënt handelen, 

wordt uw verhuizing van A tot Z tot in de 

puntjes geregeld. 

ONZE OPDRACHTGEVERS
Tal van toonaangevende bedrijven, 

overheden, musea, onderwijs- en 

zorginstellingen maken dagelijks gebruik 

van onze diensten. Vraag naar onze 

referenties.

VRAAG INFORMATIE
Wilt u meer weten of een afspraak 

maken? Neem contact op en maak 

een afspraak met een van onze  

verhuisadviseurs.  



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


