ERKENDE VERHUIZERS
LEVEREN OP UW VRAAG
OOK BIJKOMENDE
DIENSTEN OP MAAT.
1

Ze kunnen zorgen voor parkeerborden,
reservatie van een parkeerplaats, tussentijdse opslag, montage en demontage,
wegnemen en leggen van vasttapijt,
wegnemen en ophangen van spiegels,
gordijnen, schilderijen en verlichtingstoestellen, het beschermd verpakken en
transporteren van wijn, kunstwerken,
collecties en muziekinstrumenten;

2

Ze kunnen zorgen voor het geschikte
verpakkings- en beschermingsmateriaal,
zoals boekendozen, kleerboxen, inpakpapier, bubbelplastiek, randbescherming,
matrashoezen, gekleurde, en verwijderbare etiketten;

3

Ze beschikken over een eigen aankoopcentrale voor allerhande professioneel
verhuismateriaal (VACAD), waardoor ze
al uw verhuisbenodigdheden kunnen
aanleveren aan groothandelsprijzen.
De centrale is ook toegankelijk voor
particulieren.

Niets wordt door Erkende Verhuizers aan
het toeval overgelaten om een zorgvuldige
en professionele uitgevoerde verhuisservice
van A tot Z te verzekeren.
Ze staan dus garant voor toegevoerde waarde
en kwaliteit.

BKV – EEN WOORDJE UITLEG
De Belgische Kamer der Verhuizers (BKV) bestaat al
112 jaar als beroepsvereniging en vertegenwoordigt
alle ‘Erkende Verhuizers’.
Ze verdedigt via lobbywerk de wettelijke, economische, financiële en sociale belangen van de ‘Erkende
Verhuizers’, de sociale situatie van hun werknemers,
en het imago van de sector.
Anderzijds komt ze even sterk op voor de bescherming van haar klant/consument, zodat die bescherming krijgt tegen malafiede personen of organisaties
die zich nog steeds in de verhuismarkt bewegen.
Verder informeert, inspireert en ondersteunt de
beroepsvereniging haar aangesloten leden bij hun
inspanningen om kwalitatieve en (wettelijk) correcte
diensten te verlenen.

Bijkomende informatie nodig?

Contacteer ons.

VERHUIZEN IS
EEN VAK,
GEEN HOBBY

UIT HET LEVEN GEGREPEN…

“We hadden een goedkope verhuizer gevonden.
Alles werd ingeladen in een vrachtwagen, wel
een beetje hardhandig. Maar goed, finaal vertrok de vrachtwagen. Helaas is ie nooit aangekomen op zijn bestemming. Spoorloos verdwenen. Mét de volledige inboedel…”
Het zijn – inderdaad helaas – verhalen die we
als beroepsfederatie te vaak te horen krijgen.
Want verhuizen is wel degelijk een vak, uitgevoerd door professionals. Ga daarom alleen in
zee met een door de Belgische Kamer der
Verhuizers erkend verhuizer. Zo vermijdt u alle
mogelijke pro-blemen en wordt uw verhuis
wat het hoort te zijn: een professionele en
zorgvuldig uitgevoerde dienst, in handen
van vakmannen.

WAAROM MET EEN ERKEND
VERHUIZER VERHUIZEN?
We zetten voor u graag een aantal belangrijke
elementen op een rij die de kwaliteit van een
Erkend Verhuizer benadrukken :

1

Z e werken op basis van een duidelijke en gedetailleerde offerte en/of tarieven, en op basis van de
bijhorende algemene BKV-voorwaarden;

2

Ze garanderen een correcte uitvoering van de toevertrouwde opdracht, van A tot Z;

3

Ze wijzen klanten vooraf op mogelijke risico’s en informeren hen degelijk over verzekeringsmodaliteiten;

4

Ze zetten uitsluitend bekwaam, betrouwbaar en
goed opgeleid personeel in voor de uitvoering van
de opdrachten;

“

5


Ze zetten voertuigen, heftoestellen en andere werktuigen in die speciaal voor de uitvoering van verhuiswerkzaamheden zijn uitgerust; die beveiligd zijn, en
die beantwoorden aan de vereiste technische normen;

6

Ze gebruiken milieuvriendelijke en aangepaste
verpakkingsmaterialen;

7

Ze dragen als een goede huisvader zorg voor de
in meubelbewaring toevertrouwde voorwerpen en
meubelen, en dit in een veilige, speciaal daarvoor
uitgeruste bewaarplaats;

8

Ze rekenen correct en controleerbaar af;

9

Z e werken conform de handelspraktijken, met respect
voor en naleving van boekhoudkundige, fiscale en
sociale wetgeving.

10

e n tenslotte, ze maken zich kenbaar via het logo
‘Erkend Verhuizer’
Op de naleving van deze elementen wordt strikt toegekeken door de Belgische Kamer der Verhuizers (BKV).

“

We hadden met een groepje
vrienden afgesproken om te
verhuizen. Vanop de tweede
verdieping sleepten we de
zware eiken kast naar beneden. Maar toen ging het goed
fout: Marc gleed uit en kreeg
de kast op de trap boven op
zich. Zijn bekken was gebroken, hij heeft lange tijd gerevalideerd. En de ellende
bleef duren, want hij had
geen ongevallen- of hospitalisatieverzekering. We voelden ons zo schuldig dat we een
flinke hap uit de ziekenhuiskosten mee betaald hebben.
En dan spreek ik nog niet van het rotte gevoel dit een
goede vriend aangedaan te hebben…

- Patricia, 32, Aalst
Na het overlijden van mijn
vader moest het ouderlijk huis
leeggehaald worden. Met de
broers en zussen kwamen we
‘s zaterdags samen. Vanuit
onze onderlinge verdeling
ontving ik een authentieke en
waardevol schilderij van gekende meester. Ik zie het nog
voor mijn ogen gebeuren: mijn
broer Philippe reikte samen
met zijn zoon het schilderij,
weliswaar in wat dekens gewikkeld, door het raam aan en blijkbaar is het hen toen
ontglipt. Het is op een hek onder het raam terechtgekomen
en volledig opengescheurd. Restaureren zat er niet meer
in, en verzekerd waren we daar ook niet voor… Ik weet
wel dat het een ongeval was maar op één of andere
manier is onze onderlinge relatiesindsdien niet meer hetzelfde.

- Arnaud, 62, Kortenberg

