
Verhuizen, waar let ik op?

U gaat binnenkort verhuizen en u heeft een nieuwe houten vloer of er is net onderhouds-werk 
aan uw vloer verricht. Wat kan er mis gaan tijdens een verhuizing en waar moet u nu op letten 
tijden de verhuizing? Hieronder trachten wij een aantal zaken onder de aandacht te brengen 
zodat u voorzorgsmaatregelen kunt treffen. Dit om uw mooie vloer zoveel mogelijk te ontzien 
tijden deze (intensieve) belasting.

1. Bij het verhuizen zijn vaak meerdere personen aan het werk, attendeer hen erop dat u 
een (houten) vloer heeft die kan beschadigen door schuiven van meubelen, dozen e.t.c

2. Heeft u al een goede mat? Zand is makkelijk binnengelopen met verhuizingen, zeker als 
u zich in een nieuwbouw-wijk vestigt. Zorg voor extra bescherming om de zand-inloop 
te beperken

3. Kiezels onder de schoenen zullen zeker de vloer beschadigen, let hierop!
4. Regent het? U dient dan extra rekening te houden met vloeren die geolied zijn of 

behandeld zijn met was. Langdurig contact met vocht kan soms vlekken veroorzaken, 
zeker als uw vloer onlangs behandeld is

5. Dek de vloer af met oude lakens, karton, stuk-lopers of bouwfolie bij de meest intensief 
belopen stukken (gang). Zorg natuurlijk wel voor een veilige werk-omgeving voor de 
verhuizers en u zelf

6. Indien de vloer onlangs is behandeld met olie of was kunt u het beste de vloer afdekken 
met (pluisvrije) licht katoenen lakens voordat u verder afdekt met plastic, stuk-loper of 
karton

7. Na afloop van de verhuizing kunt u het beste de vloer bezemen, stofzuigen en 
lichtvochtig dweilen met het door ons geadviseerde middel

Wij wensen u een prettige verhuizing. Mochten er vragen zijn, dan vernemen wij dit graag van 
u!

Met vriendelijke groet,

Richard Bouma
BNS Houtenvloeren-ARNHEM

Wij trachten u met deze tips en adviezen te voorzien van extra service om schade te voorkomen. Wij accepteren geen enkele 
aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook door het (eventueel niet juist) opvolgen van de tips en adviezen.
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