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WONINGSTICHTING WOENSDRECHT

We helpen u graag verhuizen

WONINGSTICHTING WOENSDRECHT
WONINGSTICHTING WOENSDRECHT

Een verhuizing is vaak een hele klus. De voorbereiding, het overbrengen van de
inboedel en de inrichting van het nieuwe huis zijn een tijdrovende en kostbare
aangelegenheid. Woningstichting Woensdrecht wil u hierbij graag helpen.
Verhuizers hebben wij niet in dienst, maar door het gratis beschikbaar stellen van
verhuisdozen en onze verhuisaanhangwagen helpen we u wel een eind op weg.

VRAGEN/ INFORMATIE
Mocht u na het lezen van deze folder en/of de uitleenoverkomst nog vragen hebben of nadere
inlichtingen wensen dan kunt u contact opnemen met de verhuurafdeling, bereikbaar op telefoon
nummer 0164 - 61 33 13.

RESERVERING
MAAK GEBRUIK VAN ONZE VERHUISSERVICE!
U kunt op verschillende manieren profiteren van een stukje extra dienstverlening. Voor iedereen die
een woning betrekt van Woningstichting Woensdrecht, staat onze speciale verhuisaanhangwagen klaar.
Deze aanhangwagen met afdekzeil helpt u uw grote en kleine spullen snel te verhuizen. Om alles

De verhuisaanhangwagen dient vooraf gereserveerd te worden. We raden u aan de verhuisaanhang
wagen tijdig te bespreken. Voor reservering kunt u contact opnemen met de verhuurafdeling, bereikbaar
op telefoonnummer 0164 - 61 33 13. De tijdstippen waarop de verhuisaanhangwagen opgehaald en
teruggebracht moet worden, zullen bij reservering in overleg met u worden vastgesteld.

netjes in te pakken, hebben we voor u een aantal verhuisdozen beschikbaar.

(Technische) gegevens aanhangwagen
UITLEENVOORWAARDEN
1. U gaat een woning van Woningstichting Woensdrecht betrekken.
2. De bestuurder van de auto die de verhuisaanhangwagen trekt, dient te beschikken over een geldig
rijbewijs (zie www.rijexamen.nl / brochures / aanhangwagens en caravans / download brochure).
Heeft u geen (geldig) rijbewijs of beschikt u niet over voldoende rijervaring, dan mag de auto
bestuurd worden door een familielid of kennis. In dat geval bent u wel als huurder aansprakelijk.
3. De verhuisaanhangwagen mag alleen gebruikt worden voor het verhuizen van de inboedel naar

- Type

: enkel-asser, geremde uitvoering, met huif

- Max. laadvermogen

: ca. 900 kg

- Max. totaalgewicht

: ca. 1.200 kg

- Lengte

: 2.51 meter

- Breedte

: 1.26 meter

- Hoogte huif

: 1.75 meter

- Gewicht lege aanhangwagen : 275 kg

uw nieuwe huurwoning van Woningstichting Woensdrecht.
4. De periode waarvoor u de verhuisaanhangwagen kunt lenen bedraagt een weekend (vrijdagochtend
halen, maandagochtend terugbrengen) of 2 dagen.
5. U dient de verhuisaanhangwagen vooraf te reserveren (zie “Reservering”).
6. U bent er voor verantwoordelijk dat de verhuisaanhangwagen in dezelfde staat wordt teruggebracht als waarin deze werd meegenomen.
7. Het maximale aantal verhuisdozen bedraagt 25 stuks. Deze verhuisdozen ontvangen wij na de
verhuizing graag retour zodat wij hier anderen weer mee kunnen helpen.

TIPS
• Zorg dat het neuswiel tijdens het vervoer geheel is opgedraaid.
• Rij niet sneller dan 80 km per uur.
• Zorg dat de lading goed is vast gezet.
• Denk aan het laadvermogen.
• Houd rekening met het maximale trekgewicht van uw auto.

8. Bij het afhalen van de verhuisaanhangwagen dient u een geldig legitimatiebewijs te overleggen.
9. Bij het afhalen van de verhuisaanhangwagen/verhuisdozen tekent u een uitleenoverkomst waarbij u
zich bekend en akkoord verklaart met de voorwaarden.
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