--Verhuizing Rosmalen Nederland – opslag Vught
Oktober 2015
Erven familie
Beste heer, mevrouw
Fijn dat we via een brochure van zorgcentrum De Annenborch een vertrouwd adres als Familiae Mantelzorg
konden inschakelen om op korte termijn het appartement van de overledene (zonder kinderen) te
ontruimen. Wonend in een ander deel van het land, hadden wij niet zo snel een vertrouwde organisatie
geweten om ons op een fantastische manier te helpen.
Wij hebben op zeer prettige manier samengewerkt bij het inpakken, sorteren en verhuizen/opslaan
en met Eduard Strang Mondial Movers. Beide bedrijven gaven goede tips en adviezen bij het inpakken /
ontruimen, inzake dingen waar wij in alle hectiek niet aan hadden gedacht. Wij zouden Familiae, evenals
Eduard Strang ,zeker bij derden aanbevelen. Hulde voor Familiae en Eduard Strang Verhuizingen,
Met vriendelijk groet,
Fam. Boer
--Verhuizing Den Bosch Nederland – Moncton Canada
Fam Buurmans
Oktober 2015
Geachte heer Keukelaar,
Vanmiddag kreeg ik telefoon van mw Buurmans. Zij was zeer blij, dinsdagavond zijn de goederen in goede
staat bij haar afgeleverd. Ze hoefde niet naar Halifax. De goederen waren naar een opslag bij haar in de
buurt gebracht. Ze is daar naar toegegaan en werd opgewacht door aardige medewerkers van de “verhuis”
firma. Die zijn met haar meegegaan naar de douane. Ik had haar alle papieren toegestuurd (o.a. de
Engelstalige brief van de notaris.) Zij heeft deze allemaal laten zien, de douane vond het niet nodig om iets
te controleren. Jannie sprak lovende woorden over de medewerkers. Ook zei ze, dat de goederen mooi
verpakt waren. Dit wilde ik u even laten weten. Wij zijn ook zeer goed te spreken over de firma Strang en
uw medewerking. Nu de goederen gearriveerd zijn, zal ik ook de tevredenheid enquête invullen.
Met vriendelijke groet,
Mw Verhoeven
--Verhuizing München Duitsland - Bern Zwitserland
Oktober 2015
Mr Frindler
Great job!
Thank you for the supreme service, very nice staff.
Till the next move, back to the US
Mr Frindler
---

--Verhuizing Parijs, Frankrijk – Oegstgeest, Nederland
Fam Reijnen
September 2015
Beste Mathijs,
De mannen van Stang zijn net het park uit gereden, Mathijs en Job zijn een dreamteam! Complimenten hoe
professioneel ze onze verhuizing hebben uitgevoerd; zeer efficiënt en tegelijktijdig met een opperbest
humeur en dat hebben we hier in Frankrijk wel eens heel anders meegemaakt .... Bijgaand twee plaatjes
van de firma Strang in Saint Germain en Laye. Alvast een prettig weekend toegewenst.
Met vriendelijke groet,
Fam. Reijnen
--Verhuizing Amsterdam, Nederland – Londen, Engeland
Mw van Brummelen
Mei 2015
Beste Mathijs,
Vanmorgen zijn alle spullen bezorgd. Ze hebben het heel goed gedaan: netjes, behulpzaam, volgens
afspraak enz. Ik ben heel tevreden!
Groet,
Mw van Brummelen
--Verhuizing Vught, Nederland – Vught, Nederland
Fam van Mierlo
April 2015
Beste heer Strang en collega's,
Dank voor de goede verhuis service vorige week. Mede dankzij jullie is onze verhuizing vlot verlopen!
Vriendelijke groet,
fam van Mierlo
--Verhuizing Montolieux – Doesburg Nederland
Dhr Snell
September 2014
Beste mijnheer Keukelaar,
In juli verhuisde onze inboedel van Frankrijk naar Nederland, en half september arriveerden onze spullen in
Doesburg. Wij willen hierbij onze grote tevredenheid uitspreken over de manier waarop onze verhuizing
heeft plaatsgevonden. Zoals u weet is een verhuizing veel meer dan het verplaatsen van ´spullen´. In ons
geval was het ook nog eens een remigratie, met alle stress van dien. Onze tevredenheid betreft vooral de
keuze van uw medewerkers, en dan hebben we het vooral over uw naamgenoot Mathijs. Omdat het een
internationale verhuizing betrof, hadden we de kans hem beter te leren kennen dan bij een nationale,
omdat hij de nacht in Frankrijk heeft moeten doorbrengen. Wat een aimabel mens, rustig, vriendelijk, met

een groot organisatievermogen, contactueel, en dan ook nog eens een super ´auto-pakker´ die prima
leiding geeft en zelf het alle hardste werkt! Een verhuizer die iedereen ook buiten de verhuizing om graag
nog eens zou willen ontmoeten. Vooral door zijn aanwezigheid zullen wij als zich dat voordoet aan iedereen
die wij kennen uw bedrijf van harte aanbevelen!
Met vriendelijke groet,
Fam Snell
--Verhuizing Phuket, Thailand – Waalwijk, Nederland
Dhr van Lieshout
Oktober 2014
Beste mijnheer Keukelaar,
Eergisteren zijn mijn verhuisgoederen in goede staat vlot en efficiënt door uw medewerkers afgeleverd.
De verhuizing is hiermee afgerond en daarom wil ik u hierbij heel hartelijk danken voor het beantwoorden
van mijn vele e-mails, voor het in goede banen leiden van het hele proces en voor alle hulp bij de
afhandeling van de zaak!
Met vriendelijke groeten,
A. van Liesout
--Verhuizing Utrecht, Nederland – Atlanta USA
Fam Houterman
Juni 2014
Hoi Mathijs,
Wat je ik je nog wilde melden is hoe tevreden we zijn mbt onze inboedel verhuizing naar Atlanta. De
container was op tijd waardoor we volgens plan kon inhuizen op 2 augustus. De Amerikaanse verhuizers
hebben prima werk afgeleverd.
De grondige en professionele manier van verpakken en laden van de container heeft duidelijk nut gehad.
Geen enkele schade aan onze spullen (op een glaasje na :-)). Ook kwamen de spullen schoon en netjes uit
de dozen.
Het vergaat ons goed hierzo en we zijn inmiddels aardig opgestart.
Nogmaals dank voor de professionele aanpak en begeleiding.
Regards,
fam Houterman
--Verhuizing Vught, Nederland – Den Bosch, Nederland
fam van Eerd
Juni 2014
Goedemorgen Matthijs,
Dank voor de verhuizing, was perfect gegaan!!
Fam van Eerd
---

Verhuizing Vught, Nederland – Hillegom, Nederland
Dhr de Werdt
Juni 2014
Beste Mathijs,
De verhuizing is prima verlopen,
Met vriendelijke groet
Pieter van de Werdt
--Verhuizing Boxtel, Nederland – Boxtel, Nederland
Fam Terhürne
juni 2014
Dag meneer Keukelaar, beste Mathijs,
Na een keurig verzorgde verhuizing door uw collega's (complimenten daarvoor) hebben wij de afgelopen 2
weken uitgepakt.
met vriendelijke groet,
fam. Terhürne
--Verhuizing Noorwegen Harderarijp – Groningen Nederland
Maart 2014
Fam Jaarsma
Beste Mathijs,
het heeft even geduurd, maar wij willen nog wel onze dank uitspreken voor de prettige wijze waarop alles
verlopen is, zoals jullie ons geholpen hebben met de verhuizing naar Nederland.
Jullie hebben ons, ook in Harderarijp een geweldig team
gegeven, alles is heel netjes gegaan, niets anders dan lof!!!
Wij zullen jullie in de toekomst zeker aanbevelen, ook het contact met jou Mathijs heb ik als heel prettig
ervaren,
vriendelijke groeten, fam Jaarsma.
--Verhuizing Helvoirt, Nederland – Vught, Nederland
Fam van Nistelrooij
Februari 2014
Geachte Heer Strang,
De wijze waarop U ,maar zeker ook Uw medewerkers inhoud hebben gegeven aan onze verhuizing, was van
hoge kwaliteit. Met de betrokkenheid en passie van alle medewerkers ,heb ik ervaren dat verhuizing met
de Firma Strang een fluitje van een cent is.
Veel dank voor de geleverde prestatie.
Familie van Nistelrooij
---

Verhuizing ’s-Hertogenbosch, Nederland – Lausanne, Zwitserland
Mw Reist
Februari 2014
Beste meneer Keukelaar,
De meubels staan bij mij in huis!!
Het was een heel gedoe met passen en meten maar de mannen hebben het prima gedaan.
Ik wil u bedanken voor de goede zorg en het fijne verloop van de hele organisatie.
Vriendelijke groeten,
Manon Reist
--Verhuizing Breda, Nederland – Massa Mastana, Italië
Fam van Leeuwen
Februari 2014
Hallo Mathijs,
Nog bedankt voor je bericht afgelopen vrijdag.
Het afleveren van onze spullen hier is uitstekend verlopen. Hennie en Ed zijn echt topverhuizers. Hennie
heeft het klaargespeeld de verhuiswagen tot bij ons huis te rijden. Fantastisch, want wij zagen ontzettend
op tegen het moeten overladen van de spullen, met alle risico's op beschadiging.
De auto was in iets meer dan anderhalf uur leeg. Fantastisch. Toen Santina, het hulpje en Hennie en Ed
vertrokken waren beseften wij: nu zijn al onze spullen hier. We waren blij en opgelucht, want zoals gezegd,
we hadden er tegenop gezien. Jullie zijn het beste verhuisbedrijf ter wereld. Ik ga er een column over
schrijven denk ik.
Nogmaals dank en met hartelijke groet,
Geert en Jopie
--Verhuizing Oisterwijk, Nederland – Zuid Afrika
Februari 2014
Mw Euser
Beste Mathijs en firma Strang.
Een briefje om "baie, baie dankie "te zeggen voor de manier waarop mijn vracht geladen, verpakt en
verzonden is.. Alles is nu hier bij mij, dinsdag heeft Mondial het netjes komen brengen. Ook die firma
heeft het keurig gedaan, precies op dag en datum, met alle inlichting van te voren. Het kon echt niet beter.
Ik wil maar zeggen....als ik weer ga verhuizen.................. maar dat doe ik echt niet meer. Geen tijd meer
voor!
Van een heel tevreden klant,
Hartelijke zonnige groeten
Winy Euser
---

Verhuizing Nederland – Spanje
Oktober 2013
Fam Rokven
Goedemorgen.
Sorry voor de late reactie maar we hebben pas internet.
Ik wil nog even een compliment geven voor de verhuizing naar Spanje.
We hadden net ons nieuwe gemeubileerde huis leeg gehaald en 10 minuten later stonden jullie voor de
deur met onze spullen. Dit was een prima planning.
Alles is prima verlopen en geen schade.
Met vriendelijke groeten.
Kees en Helen
--Verhuizing Uden, Nederland – Thoen Lampang, Thailand
Oktober 2013
Dhr Kokke
Geachte Heer Mathijs Keukelaar,
Mijn spullen zijn hier in Thoen, Noord Thailand, goed aangekomen.
Alles is voorspoedig en plezierig verlopen, precies zoals door U aan mij is verteld tijdens Uw bezoek aan
mijn huis in Uden in Nederland. Door Uw medewerkers is op een uiterst zorgvuldige manier met mijn
huisraad en boeken omgegaan, tijdens het inpakken. Bij het openen van de container hier, was alles op zijn
plaats gebleven. Uw partner in Thailand heeft het ook goed gedaan, omdat ze met een vrachtwagen niet in
het dorp kunnen komen werd alles overgeladen in een meegebrachte kleine vrachtauto en ook weer door
maar liefst 8 personen, helemaal top behandeld. Ook het contact met organisatie hier liep gesmeerd, de
contactpersoon sprak verstaanbaar Engels en dat is hier een uitzondering.
De kwaliteit van de verhuizing is volledig in overeenstemming met de prijs.
Mijn oprechte dank daarvoor.
Met vriendelijke groet,
Ser Kokke
--Verhuizing Amsterdam, Nederland - Sitges, Spanje
Dhr Goosen
Januari 2013
Beste heer Keukelaar,
Dank voor de geweldige dienstverlening. De goederen zijn, zoals u ongetwijfeld weet, afgelopen woensdag
in Sitges aangekomen. De kwaliteit die uw collega Hennie geleverd heeft, verdient een oprecht
compliment. Het ondertekenen van het huurcontract in Sitges duurde langer dan gepland, waardoor het
uitladen later dan gepland kon plaatsvinden. Van Hennie's zijde heb ik geen enkele kritiek gekregen.
Integendeel, enkel begrip en hulpvaardigheid.
Zo'n service is tegenwoordig uitzonderlijk. U kunt er zeker van zijn dat wanneer wij weer gaan verhuizen
weer van uw diensten gebruik zullen maken.
Fijn weekend.
Mvg E Goosen.

--Move Yokosuka, Japan – Tilburg, The Netherlands
Mr.
April 2013
Dear Mr. Strang
Thank you for all your help and wish you all the best.
Mr.
--Move Eindhoven, The Netherlands – Zurich, Switzerland
Mr Cognard
June 2013
Dear all,
Just to let you know that everything went fine. We are very satisfied with the team. They were friendly,
helpful and did a great job.
We hope to have unpacked most of the boxes in a couple of weeks and would be interested to know if one
of your trucks could stop by and picked up the empty boxes.
Kind Regards,
C. Cognard
--Move – Zug, Switzerland – Ekeren, Belgium
Mr. Snijder
Agust 2013
Thank you and your team for your excellent service, everything was extremely smooth and our move was
easier with your assistance and the movers -- bravo!
Again thanks for a job well done and we will be in touch when we move again :-)
Kind regards,
Mr. Snijder
--Verhuizing Boxtel, Nederland – California, USA
Augustus 2013
Mw. Waxman
Nogmaals, ik ben heel tevreden hoe de hele verhuizing door Strang, en zeer zeker uw goede verzorging en
planning natuurlijk, geregeld is en zeer blij met de afwikkeling door de lokale agent hier in California.
Met vriendelijke groet,
H. Waxman
----

Verhuizing Vught Nederland –Vught Nederland
September 2013
Fam van Waveren
Graag willen wij jullie en zeker ook de heren die onze verhuizing hebben gedaan, heel hartelijk danken voor
de perfect georganiseerde verhuizing. Complimenten.
Fam van Waveren
--Move Rotterdam – Zurich area September 2013
Mr. Ciuca
Dear Mathijs,
Apologies for this late message, but there were some hectic times, with the new house, the new job, etc.
I would like to take the opportunity to thank you again for all your great support. Your team was excellent,
and everything went smoothly, according to the plan. You will have my recommendations for future, if I
hear someone in need of a good, reliable, prompt relocation service. Many big thanks again to you, and to
the entire team at Eduard Strang Verhuizingen.
Kind regards,
Mircea Ciuca

Verhuizing Den Haag - Vught
mr van der Ven
Oktober 2013
Beste Mensen,
Heel veel dank voor jullie goede zorgen.
Het was volgens ons nog een hele klus om in Den Haag alles in de auto te krijgen.
Wij waarderen het zeer dat jullie gisteren nog hebben kunnen lossen bij ons thuis in Vught.
Wat ik zelf ook erg fijn vind, is dat er niets is beschadigd (hoewel er redelijk gammele stukken tussen
zitten).
Nogmaals onze dank,
--Move Paris, France – Waalre, The Netherlands
Mr Ouchouch
Februari 2013
Just a short email to let you know
The move in went well and smoothly! It was a real pleasure working with you.
Best regards,
S. Ouchouch
---

Verhuizing Berlicum, Nederland – Edmonton, Canada
Dhr van Geest
Januari 2013
Beste Mathijs
De erven die in Canada wonen hebben de spulletjes prima aangekregen
Bij de douane waren geen problemen en alles is heel uit de krat gekomen. Hartstikke bedankt voor jullie
vakkundige begeleiding en verzorging
Namens de erven
--Verhuizing Den Haag, Nederland – Zurich, Zwitserland
Fam van Elten
December 2012
Nu na twee weken alle dozen helemaal uitgepakt zijn willen wij van de gelegenheid gebruik maken om jou
en Hennie te bedanken voor de 'goede zorgen' aangaande onze verhuizing naar Zwitserland. Je bent heel
geduldig en flexibel geweest in de voorbereiding en ook de uitvoering is heel netjes verlopen. We zijn blij
dat we voor Strang gekozen hebben en zullen jullie ook zeker aanraden in ons netwerk. En als we tzt
terugkomen naar Nederland weten we jullie te vinden.
Nogmaals veel dank voor alles!
Fijne feestdagen, alle goeds voor 2012 en wie weet tot in de toekomst!
Hartelijke groeten,
Fam van Elten
--Move Göttingen, Germany - Toronto, Canada
Mrs Mueller
August 2012
I wanted to thank you especially for being such a pleasure to deal with. My thanks also to Wim and Hein,
who came to Germany to do all the packing and the actual shipping. They did everything in a very
organized, friendly and professional manner and are an asset to your company. I hope the rest of the move
will go as smoothly as the first part. I will always highly recommend your firm.
Greetings to all of you from a satisfied customer.
Mrs Mueller
--Verhuizing Vught, Nederland – Londen, Engeland
maart 2012
Fam van Kaathoven
Even een kort bericht dat de verhuizing naar Londen prima is verlopen. 2 medewerkers hebben uitstekend
werk gedaan! We hebben 1 stoel mee terug gegeven want dat paste allemaal niet. Dus die komt nog naar
Vught.
Dank nogmaals voor alles.
Hartelijke groet,

---Verhuizing regio Rotterdam, Nederland – Sion, Zwitserland
Maart 2012
Collega verhuisbedrijf x
Mathijs,
Zie onderstaande. Topwerk collega!
Goedemiddag,
Ook namens de fam. xx bedankt voor de correcte aflevering in Zwitserland.
Als het nog een keer van pas komt, dan bel ik.
--Verhuizing Rotterdam, Nederland – Lissabon, Portugal
april 2012
Mw Cristina
Beste Mathijs,
Ik wilde je even laten weten dat alles goed is gegaan. Verhuizers waren volgens mijn vader vriendelijk en
behulpzaam en men heeft alles netjes behandeld.
Hartelijk dank voor deze service en mocht ik horen dat men een verhuizing wilt uitvoeren naar het
buitenland dan zal ik zeker jou naam noemen.
Met vriendelijke groet,
Cristina
--Verhuizing Heesch, Nederland – Grimsås Zweden
Juni 2012
fam Zitter
De service van Strang is buitengewoon goed verlopen en ook onze complimenten voor de medewerkers die
gisteren onze inboedel keurig hebben uitgeladen.
Wij wensen een ieder van Strang die een bijdrage heeft geleverd aan onze verhuizing richting Zweden, een
fijne zomer toe.
Met vriendelijke groet,
fam Zitter
--Move Maastricht, The Netherlands – Milan Italy
October 2012
Mrs Villa
Dear Mr Keukelaar,
We received the goods today at the house. I was very happy with the service and the movers were kind and
helpful. Thank you very much for your great care!

Regards
Ms. M. Villa
--Verhuizing USA Seattle - Rotterdam, Nederland
Augustus 2012
Fam Wesseling
Hoe het dus ook anders kan; fijne persoonlijke benadering, goed overleg en geen schade, geen extra
kosten. Hadden wij de eerste keer ook maar voor Mondial Eduard Strang gekozen. Voorlopig blijven wij in
Nederland maar als wij ooit weer worden uitgezonden dan kloppen wij weer bij jullie aan.
Fam Wesseling
--Move Rotterdam, The Netherlands – Lausanne, Switzerland
Mrs. Kudin
September 2011
I would like to thank you so much for your help and send my special thanks to people of Eduard Strang,
who helped me with my moving to Switzerland. They were so kind and very well organized. Yours faithfully,
Mrs Kudin
--Verhuizing Vught, Nederland – Vught, Nederland
fam Vissers
Juli 2013
Enquête gemiddelde: 10
De verhuizing is super verlopen! Het was 35 graden en de verhuizers hebben niet 1 keer gemopperd! De
mensen zijn super vriendelijk, een duidelijke reclame voor de verhuissector!!
--Verhuizing Vught, Nederland -‘s-Hertogenbosch
RENEE van Leusden
Mei 2013
Enquête gemiddelde: 8.5
Eduard Strang Verhuizingen, is bijna 150 jaar een betrouwbaar familiebedrijf, waar men van op aan kunt.
Het oude logo , op de bekende BLAUW / GELE verhuiswagens is een begrip op het EUROPESE Wegennet.
Het blauw / groene logo van MONDIAL MOVERS is wel even wennen......
--Verhuizing naar Uden, Nederland
Fam de Vliet
Maart 2013
Enquête gemiddelde: 8.4
Voor de 3e keer verhuisd door Strang!! Wij zijn wederom zeer tevreden!

--Verhuizing Den Bosch – Den Bosch
Mw. Stael
Juni 2013
Enquête gemiddelde: 7.4
Ga zo door !
--Verhuizing Amsterdam, Nederland - Zurich, Zwitserland
Mw van Ginneken
April 2013
Enquête gemiddelde: 8.1
Was goed geweest om feedback te geven op te juistheid van de papieren. achteraf bleek ik de papieren per
post te moeten sturen ipv mail. dit is mij niet verteld, en iemand anders kwam hier pas 2 dgn van te voren
achter. Uiteindelijk is dit netjes opgelost, maar had voorkomen kunnen worden.
--Verhuizing Vught, Nederland – Vught, Nederland
Fam de Leeuw
November 2012
Enquête gemiddelde: 9.9
Doorgaan zo !
Fijne verhuizers, fijn contact gehad met jullie, heel prettig om zo'n ontspannen overgang te mogen ervaren.
De spullen kwamen ook netjes uit de opslag.
--Verhuizing naar Den Bosch
Fam N. van den Berg
December 2011
Enquête gemiddelde: 9.9
Onze spullen staan nog in de opslag dus de verhuizing is nog niet volledig. Tot nog toe zijn wij zeer te
spreken over de geleverde diensten
--Verhuizing Duiven, Nederland - Siena, Italië
Dhr J. Groot
Oktober 2011
Enquête gemiddelde: 8.6
De verhuizers belden ons onderweg om te zeggen dat ze 19 oktober onze verhuizing zouden doen. Gepland
was echter de 20ste. Op die datum arriveerden wij zoals gepland bij het huis in Italie. Mijn eerste impuls
was: hoe heb ik zo'n fout kunnen maken, maar na bekijken van de rekening bleek dat de 20ste de
verhuisdatum was. De verhuizers hebben keurig alles zoals vermeld op de dozen alles in het huis gezet en
mij gebeld over de plaatsing van de meubels. ze hebben gewacht tot wij arriveerden en nog enkele

wijzigingen aangebracht. Wij waren zeer tevreden en achteraf leverde dat ons een extra dag op om het huis
in te richten.
--Verhuizing Veenendaal, Nederland – Arona, Italie
Dhr R. ten Have
Augustus 2011
Wij zijn zeer tevreden en hoeven absoluut niet na te denken als wij weer een verhuizing zouden hebben.
Kwaliteit en vakkundigheid voor een zeer goede prijs is toch een zorg minder bij zo'n ingrijpende verhuizing
naar het buitenland. Top, top en nog eens top.
--Verhuizing Zoetermeer, Nederland – Den Bosch
Fam Tigchelaar
Mei 2012
Enquête gemiddelde: 8.6
Heb 19 verhuizingen achter de rug!!! Maar dit is de 1e keer dat ik een op alle fronten professioneel
verhuisbedrijf heb meegemaakt. Van het eerste contact tot en met de laatste doos uiterst bekwaam met
zeer relaxte mensen die wisten wat ze deden. Kortom: Prima.

