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Welk verhuisbedrijf vraag 
ik voor een verhuisofferte?
In Nederland zijn ongeveer 1.650 bedrijven actief als verhuizer 
of verhuisbedrijf. Het aanbod bestaat uit zzp’ers die 
zichzelf als verhuizer verhuren, studenten die in de vrije tijd 
bijverdienen als verhuizer, transportbedrijven die verhuizingen 
erbij doen, niet-erkende verhuisbedrijven en de welbekende 
Erkende Verhuizers.

Alle erkende verhuizers vind je op de site van Erkende 
Verhuizers. Maar ook tussen Erkende Verhuizers zijn er 
verschillen. Er is een categorie die actief meewerkt aan 
‘klanten vertellen’, maar een groot aantal doet dit niet. 
Hiermee kun je meer te weten komen over de verhuizer.

De verschillende aanbieders vergelijken is niet eenvoudig. 
Uw inboedel van A naar B brengen doen ze allemaal. En ook 
allemaal tegen een ander tarief. In dit document leggen we 
het verschil uit tussen de vele verhuizers en welke keuzes 
je hebt. En waar de prijsverschillen kunnen ontstaan. In alle 
gevallen geldt: hoe uitgebreider de klus, des te hoger de prijs.

BELANGRIJKE TIP

Zoek niet alleen op internet 
maar vraag ook in je familie- en 
kennissenkring naar ervaringen.

https://www.erkendeverhuizers.nl/
https://www.erkendeverhuizers.nl/
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Online verhuisoffertes 
aanvragen

Helemaal van deze tijd is het aanvragen van verhuisoffertes 
via internet. Eenvoudig en op elk moment te regelen. Even wat 
gegevens invullen en er gaan gelijk een paar verhuisbedrijven 
aan de slag.

Wanneer je via een online platform aangeeft dat je in contact 
wilt komen met een verhuisbedrijf, bedenk dan vooraf goed 
wat je wel en niet zou willen. Tal van invulformulieren op 
internet worden aangeboden door bedrijven die leads 
verkopen aan andere bedrijven. Met als gevolg dat je niet raar 
moet opkijken wanneer je wordt benaderd door 4 of 5 
verhuisbedrijven. 

Bovendien is de kans groot dat je daarna ook benaderd 
gaat worden door bedrijven die energie of verzekeringen 
aanbieden. Het is maar dat je het weet!

Ons advies is dan ook: bedenk eerst wat je belangrijk vindt bij 
een verhuisbedrijf en ga dan gericht op zoek naar een 
verhuizer die bij je past.

Hoe worden de verhuiskosten berekend?
Verhuizers drukken de omvang van een verhuizing meestal uit 
in volume, oftewel kubieke meter (kuub in vakjargon). Het 
volume wordt berekend door je inboedel te inventariseren. 
Hiervoor zijn handige hulpmiddelen beschikbaar zoals 
standaard excellijsten of apps, soms aangeboden door een 
verhuisbedrijf of offertesite.
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Inventarisatie
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Met name Erkende Verhuizers zullen je vragen of het mogelijk 
is om de inventarisatie te laten doen door een adviseur van 
het verhuisbedrijf. Inschattingen kunnen namelijk uiteenlopen 
en het verhuisbedrijf wil graag op betrouwbare informatie 
(het juiste aantal kuub) een offerte baseren. Er zijn grote 
verschillen in de manier van inventariseren van de diverse 
verhuisbedrijven. 

Ervaren verhuisbedrijven kunnen goed inschatten hoeveel tijd 
het kost om het geïnventariseerde volume te verhuizen. Ze 
weten ook hoeveel verhuizers en verhuisdozen en wat voor 
type verhuiswagen ingezet moeten worden. Uiteraard speelt 
ook de afstand tussen je oude en nieuwe woning een rol.

Houd er rekening mee dat er verhuisbedrijven zijn die graag 
even de tijd nemen om kennis te maken, met je willen 
afstemmen wat de wensen zijn en daarna keurig 
een offerte sturen, maar er zijn ook 
verhuisbedrijven die ter plekke een 
prijs afgeven en dan ook direct een  
akkoord van je verwachten. Bedenk  
vooraf goed wat je zou willen, bij 
het maken van de afspraak kun je  
aangeven wat je van elkaar verwacht.  
Dit scheelt je een hoop tijd!

55
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Alleen verhuizen of heb ik 
meer hulp nodig?
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Een verhuizing is meer dan alleen je spullen van A naar B 
brengen. Je hebt verhuisdozen nodig, bedden en kasten moet 
uit elkaar gehaald worden, je dure flatscreen tv moet verpakt 
worden en misschien is er zelfs een verhuislift nodig.

Je mag van een professioneel verhuisbedrijf verwachten dat 
ze deze werkzaamheden voor jou kan uitvoeren. Je moet 
zelf afwegen wat je zelf kunt of wilt doen. Vraag je verhuizer 
daarom om deze kosten te specificeren, dat voorkomt 
verrassingen achteraf.

Verpakken

Een verhuizer kan meerwaarde bieden op het gebied van 
verpakken. Veel mensen doen dit zelf, maar vaak niet efficiënt 
of veilig genoeg. Bij kleine verhuizingen is dat geen ramp, 
maar bij het verhuizen van bijzondere voorwerpen kun je wel 
wat hulp gebruiken. Zo kun je persoonlijke uitleg krijgen over 
de manier van verpakken. Daardoor kun je zelf verantwoord 
verhuizen. Ook gebruiken sommige verhuizers speciale dozen 
voor bepaalde voorwerpen, zoals flatscreens. En ze pakken 
het ook nog voor je in.



Bezoek ook onze webshop
www.uwverhuiswinkel.nl

Verhuisdozen Matrashoezen Tape
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Communicatie

Goed luisteren is een vak. Niet alle verhuizers nemen de tijd 
om een luisterend oor te bieden, zowel voor als tijdens de 
verhuizing. Ben je geen ervaringsdeskundige op het gebied 
van verhuizen, dan heb je dit wellicht wel nodig. Vaak is 
er onzekerheid over hoe je de spullen moet klaarzetten. 
Of misschien ben je toch nog iets vergeten. Bij sommige 
verhuisbedrijven kun je altijd bellen en wordt alles nog 
eens rustig uitgelegd. Het gaat zelfs zo ver dat de verhuizer 
zelf met ideeën komt. “Moeten wij die lamp even voor u 
demonteren?”

http://www.uwverhuiswinkel.nl
https://www.uwverhuiswinkel.nl/verhuisdoos-nieuw-prod/
https://www.uwverhuiswinkel.nl/matrashoes-2-persoons-prod/
https://www.uwverhuiswinkel.nl/tape-wit-prod/
https://www.uwverhuiswinkel.nl/matrashoes-2-persoons-prod/
https://www.uwverhuiswinkel.nl/tape-wit-prod/
https://www.uwverhuiswinkel.nl/verhuisdoos-nieuw-prod/
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Vertrouwen op ervaring

Voordat je gaat verhuizen, komt er vaak eerst een adviseur 
van het verhuisbedrijf langs. De werkzaamheden van deze 
adviseur verschillen per aanbieder. Bij het ene bedrijf komt hij 
langs met de offerte die je even moet tekenen. Bij een ander 
bedrijf gaat de adviseur zelfs de probleemzones binnen jouw 
gebouw en op de route identificeren. De adviseur hanteert 
een persoonlijke aanpak en jij weet met wie je te maken hebt. 
Voor deze laatste betaal je een hogere prijs, maar dan weet je 
wel zeker dat alles goed komt. Verhuizen kan erg ingrijpend 
zijn, maar op deze manier krijg je grip op de verhuizing. In 
de Stress Top 10 staat Verhuizen niet voor niets op plaats 3, 
achter Overlijden en Echtscheiding.

Hoe lang van tevoren moet ik de 
verhuizing plannen?

Over het algemeen is het zo dat de keuze in verhuizers 
beperkter wordt naarmate je langer wacht met het regelen 
van de verhuizing. Heb je door omstandigheden niet veel tijd 
meer, benader de verhuizers dan eerst telefonisch. Je krijgt 
dan snel een beeld van de mogelijkheden die er nog zijn. 

8
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Factoren die de prijs beïnvloeden

De volgende factoren zijn voor ieder verhuisbedrijf van 
toepassing. Deze zijn vaak niet verantwoordelijk voor het 
grote verschil in de prijzen van verschillende offertes.

Datum: Verhuizen aan het begin van de maand is vaak 
goedkoper, omdat verhuisbedrijven het dan minder druk 
hebben. Huurcontracten en dergelijke gaan vaak op de 1ste 
van de maand in, waardoor het aan het eind van de maand 
erg druk is. Ook is verhuizen in vakanties of het weekend vaak 
duurder.

Afstand: De afstand tussen de oude en nieuwe woning is ook 
van invloed op de prijs. Hier hoort ook de bereikbaarheid van 
de woning bij.

Verhuisvollume: hoe groter de omvang van je inboedel (in 
kubieke meters), des te hoger de prijs zal zijn.
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Verhuisbedrijf uit de 
buurt kiezen?
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Vaak maakt het niet zoveel uit of je een verhuisbedrijf uit 
je huidige woonplaats of uit je nieuwe woonplaats zoekt. 
Dit is wel het geval als je bijvoorbeeld vanuit de Randstad 
naar andere delen in het land verhuist. Het prijsniveau in de 
Randstad ligt vaak wat hoger.
Het is wel aan te raden om een verhuizer te selecteren die 
tussen je oude en nieuwe woonplaats is gevestigd. Dit scheelt 
reistijd en dus kosten.
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Er zit een verschil tussen denken en doen. Zo is het ook met 
verzekeringen. Van verhuizing tot opslag verzekeren is wat 
anders dan denken dat alles geregeld is. Bij verhuizingen 
van bijvoorbeeld studenten zijn waarschijnlijk geen 
extra verzekeringen nodig. Hiervoor volstaan goedkope 
verhuisbedrijven die een aantal standaardverzekeringen 
hebben. Maar bij het afsluiten van verzekeringen bij 
verhuizingen is één ding cruciaal: persoonlijke aandacht. Staat 
er op een offerte een hogere prijs, dan mag je dit verwachten. 
Zodra je een bijzonder object (zoals een pianovleugel) 
gaat verhuizen, zullen dergelijke verhuisbedrijven meteen 
aanvullende verzekeringen afsluiten. Onder het motto: Better 
safe than sorry.

Stel dat de waarde van je complete inboedel €200.000 is, 
maar je verzekert voor slechts €100.000. Loop je dan €10.000 
schade op, dan kan een verzekeringsmaatschappij ervoor 
kiezen om slechts €5.000 te vergoeden. Je hebt immers maar 
de helft verzekerd, dus krijg je ook maar de helft vergoed. Het 
is de taak van een verhuisbedrijf om je hierover te informeren. 
Dit kost tijd en aandacht – en dus geld.

Aanbetalingen

Verhuisbedrijven werken vaak met aanbetalingen. Bij een 
Erkende verhuizer is je aanbetaling gegarandeerd tot 25% van 
de aanneemsom. Kan de Erkende Verhuizer onverhoopt zijn 
verplichtingen niet nakomen, dan krijg je de aanbetaling terug 
vanuit de Erkende Verhuizers of een ander verhuisbedrijf 
neemt de verhuizing over, tegen dezelfde kosten.

11

Hoe zit het met verzekeringen 
bij verhuizen?
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Team UTS Van Hoek
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Martin Woltman 
Verkoop binnendienst

Martin werkt sinds 2010 bij UTS Van Hoek. Hij is het 
eerste aanspreekpunt voor particulieren klanten 
en plant de afspraken van de verhuisadviseurs. 
Daarnaast verzorgt hij de administratieve afhandeling 
van particuliere en internationale verhuizingen.

Abel Tonkens 
Verhuisadviseur

Abel werkt sinds 1992 bij UTS Van Hoek. Hij is 
begonnen als chauffeur/verhuizer en is sinds 
2005 verhuisadviseur en projectleider zakelijke 
verhuizingen. Abel bezoekt zowel particuliere als 
zakelijke klanten.

Jannes Hamming 
Planner

Sinds 1986 is Jannes werkzaam bij UTS Van Hoek. 
Hij is begonnen als verhuizer, daarna doorgegroeid 
naar voorman verhuizer en projectleider zakelijke 
verhuizingen. Sinds 2011 verzorgt Jannes de 
dagelijkse leiding en planning van verhuisploegen.

Leonard Venhuizen
Algemeen directeur

Leonard werkt sinds 2001 bij UTS Van Hoek en is sinds 
2010 eigenaar van het bedrijf. Hij is de 3de generatie 
van het familiebedrijf en heeft de dagelijkse leiding 
van het verhuisbedrijf.
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Offerte van 
UTS Van Hoek Verhuizingen
Is UTS van Hoek het verhuisbedrijf dat bij u past naar 
aanleiding van het lezen van dit whitepaper? Vraag dan nu een 
verhuisofferte aan!

Neem contact op met Martin voor het inplannen van een 
opnamebezoek door Abel, telefonisch op 050-5422666, stuur 
ons een mail met onderstaande gegevens of gebruik het 
formulier op onze website.

Liever eerst een prijsindicatie ontvangen? Of alleen assistentie 
nodig bij de verhuizing? Ook dat kan. Vul dan het formulier in 
of neem contact op.

Contact opnemen

1313

https://vanhoek.nl/contact/

