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vsg verhuizingen vsgverhuizingen

Naam : Voorletters :

Telefoon : M / V :

E-mailadres :

Gezinssamenst. : Woonoppervlakte:  in m2

HUIDIG ADRES NIEUW ADRES

Adres : Adres :

Postcode : Postcode :

Woonplaats : Woonplaats :

Type woning (graag X zetten bij uw situatie): Type woning (graag X zetten bij uw situatie):

Eénsgezinswoning Eénsgezinswoning

Appartement Appartement

2/1 kap 2/1 kap

Vrijstaande woning Vrijstaande woning

Anders, t.w.: Anders, t.w.: 

Etage  : Etage:

Verhuislift mogelijk:ja / nee ( i.v.m. raam/balkon ) Verhuislift mogelijk:ja / nee ( i.v.m. raam/balkon )

Vermoedelijke datum/periode van verhuizing:

Opmerkingen / Speciale wensen:

Entree / Woonkamer Aantal Slaapkamer 1 Aantal Slaapkamer 3 Aantal Bijzondere stukken Aantal

3-zitsbank 1-persoonsbed 1-persoonsbed piano

2-zitsbank 2-persoonsbed ombouw orgel

fauteuil ombouw ladenkast vleugel

Salonkast ladenkast bedkast  / stoel brandwerende kast

dressoir nachtkast  / stoel linnenkast kluis       < 50 kilo

tv-kast linnenkast 2-deurs tv / audio kluis       > 50 kilo

tv linnenkast 3-deurs bureau + stoel tuinbeelden

secretaire kaptafel comp., monitor & printer Diversen p/ m3:          

kastje / side-table tv / audio verhuisdozen

stereomeubel-app. verhuisdozen boeken per meter    Totaal 0,0

staande klok / lamp boeken per meter hangkleding per meter

bijzettafels hangkleding per meter Diversen p/ m3:          

salontafel Diversen p/ m3:             Totaal

tapijt  (p/rol) Invullen wat de 

planten  (groot)    Totaal Slaapkamer 4 Aantal verhuizer zou moeten

schilderijen   (p/doos) 1-persoonsbed (de)monteren

bureau + stoel ombouw Aantal

comp., monitor & printer Slaapkamer 2 Aantal ladenkast 1-persoonsbed

verhuisdozen 1-persoonsbed bedkast  / stoel 2-persoonsbed

boeken per meter 2-persoonsbed linnenkast 2-deurs kast

Diversen p/ m3:          ombouw tv / audio 3-deurs kast

ladenkast bureau + stoel 2-deurs schuifkast

   Totaal nachtkast  / stoel comp., monitor & printer 3-deurs schuifkast

linnenkast 2-deurs verhuisdozen boekenkast

kaptafel boeken per meter salonkast

tv / audio hangkleding per meter kabinet

Eetkamer Aantal bureau + stoel Diversen p/ m3:          bureau

eettafel comp., monitor & printer tafel

stoelen verhuisdozen    Totaal stapelbed

klein meubilair boeken per meter opklapbed

kast hangkleding per meter Zolder Aantal kinderledikant

kastje Diversen p/ m3:          kast hoogslaper

verhuisdozen tafel zonnebank

boeken per meter    Totaal 0,0 verhuisdozen lampen afhalen

Diversen p/ m3:          boeken per meter

Diversen p/ m3:          Hier NIETS invullen

   Totaal Badkamer Aantal verhuismaterialen Aantal

wasmachine    Totaal Verhuisdoos 0

droogtrommel Boekdoos 0

kast Schuur, garage, tuin Aantal Inpakpapier 0

verhuisdozen werkbank Etiketten 0

Keuken Aantal kast Garderobebox 0

fornuis    Totaal gereedschap Etiketten 0

vaatwasmachine fiets

koelkast ladder

koel/vriescomb. Studeerkamer Aantal surfplank

magnetron bureau + stoel kruiwagen

kast comp., monitor & printer tuinameublement

kastje boekenkast planten in potten Totaal m3 ca. 0
eethoek verhuisdozen hout

verhuisdozen boeken per meter verhuisdozen

Diversen p/ m3:          Diversen p/ m3:          Diversen p/ m3:          

   Totaal    Totaal    Totaal

ONDERSTAANDE GEGEVENS AUB COMPLEET INVULLEN
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