
Ook rustig verhuizen? 
 

Daar maken wij voor onze (toe-
komstige) klanten zeker geen geheim 
van: Dat is vroegtijdig starten met 
plannen!  Sterker nog, wij hebben een 
goede methode om u daarmee te hel-
pen. Lees op de volgende pagina het 
artikel over Wiki Strang. 

U heeft verhuisplannen. Misschien nog niet direct, maar de verhuizing komt er hoe 
dan ook aan. Met alle verhuisstress die erbij schijnt te horen en veel, heel veel werk.  
Maar is dat wel zo? 

Een verhuizing komt eigenlijk nooit goed uit. U heeft het al druk met uw werk, familie 
en sociale leven. Wat zou het fijn zijn als u dit zou kunnen overlaten aan een ander. 
Niet alleen het overbrengen van uw inboedel, maar ook de organisatie en planning die 
erbij komen kijken. Maar dan zonder extra kosten.  

En hoe zou het zijn als de verhuizing zelf voor u en uw gezin een ontspannen, zelfs een 
plezierige dag zou kunnen worden?  

Met flexibele vakmensen in uw huis die prettig aanwezig zijn en u, zonder zich op te 
dringen, ontzorgen.  Die  ervoor zorgen dat uw kinderen welkom zijn en zich verma-
ken. Of u en uw partner dat extra beetje service geven. Ook de onverwachte dingen 
oppakken. “Uw verhuizers zijn zo attent en vriendelijk”, dit krijgen wij elke keer weer 
van onze klanten terug. En daar zijn wij trots op.                                   rechts: collega Rob 

Verhuiskrant met tips Bel voor een offerte:  073 656 33 00 Online offerte: www.Strang.nl 

 

Verrassend        
relaxt verlopen  

zeer hulpvaardig 
team  

Bel ons:  073 656 33 00 
 

en maak met Gaby, Rob, Peter, Eduard 
of Mathijs een vrijblijvende afspraak 
voor advies en een offerte: 
- bij u thuis  
- of een video taxatie (graag leggen wij   
  u uit hoe makkelijk dit werkt) 
 
U kunt ook online een verhuisofferte 
aanvragen: www.Strang.nl/offerte 

Waardecoupon                   

10 Gratis verhuisdozen 

 

Verhuizen, een vak 
 

Makelaars hebben vaak goed zicht op 
het verhuisproces van hun cliënten. 
Tjeerd Zijlstra, makelaar Vught: “Het is 
zo gemakkelijk gezegd: ik ga verhuizen. 
Maar verhuizen is niet in een zin sa-
men te vatten. Je gaat door een paar 
fases heen voordat het zover is. Een 
verhuizer brengt uw spullen van A 
naar B of hij heeft meer in huis. U hebt 
geen idee wat een verhuizer u uit han-
den kan nemen. Heeft u een goede 
verhuizer, dan scheelt u dat gewoon 
een paar grijze haren. 

Wist u dat  
 

165.000 verhuizingen door Strang zijn 
uitgevoerd sinds 1881? Dat staat gelijk 
aan het verhuizen van alle huishoudens  
van ’s-Hertogenbosch en Vught. 

Wij zijn blij met deze 
complimenten en 

trots op  ons       
verhuisteam. 

 

links: collega Mark 



De slimme verhuis- en verbouwmethode  

Advies bij u thuis of via een video taxatie  

Gebruik de Wiki Strang methode om goed georganiseerd te verbouwen en te ver-
huizen. Deze methode geeft inzicht hoe u systematisch te werk kunt gaan. Er zijn 
per onderwerp “top 10 lijstjes” met de beste tips en instructies.  Succes !  
 

Hoe Wiki Strang te gebruiken?                               
Ga naar www.strang.nl/WikiStrang  Of scan de QR code hiernaast met uw mobiele 
telefoon. IPhone: open de camera, richt op de code en klik op de link in het scherm. 
Android: gebruik de QR app. 

 

Verhuizen is maatwerk, er is zo veel mogelijk 
 

Verhuizen is meer dan spullen van A naar B brengen 
 

Het betekent een totaalpakket aan diensten, speciaal voor u op maat. U bepaalt de omvang van de diensten. Wij vinden dit de nor-
maalste zaak van de wereld.  
 

Een aantal zaken vallen bij ons al onder de standaardservice. Zo wordt alles dat groter is dan een verhuisdoos apart verpakt. Uw gar-
derobe wordt hangend vervoerd in garderobedozen. En voor een acceptabele meerprijs pakken wij uw serviezen en al uw kleingoed 
in en weer uit. Of kies voor onze aanvullende diensten: overtollige meubelen voeren wij af en deze krijgen een goede bestemming; 
naar een kringloopwinkel of een veiling. Na de verhuizing kan onze handyman langs komen voor het ophangen van uw lampen en 
schilderijen. En ook kunnen wij de eindschoonmaak verzorgen van uw oude en/of nieuwe huis. 
 

Bij Strang zijn uw kinderen welkom bij de verhuizing. Vooraf mogen zij bij ons al in de opslag komen kijken.  
Of zoekt u persoonlijke begeleiding voor uw partner of uw ouders tijdens de verhuizing? Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden 
van ouderen. Met een dienstverlening op maat kunnen wij van uw verhuizing een positieve ervaring maken. Voor uzelf, uw partner 
en voor uw kinderen. 

Particuliere verhuizingen Bel voor een offerte: 073 656 33 00 Online offerte: www.Strang.nl 

De wereld verandert en wij veranderen 
mee. Het is veel makkelijker geworden 
om gesprekken via video chat te voe-
ren.  
Wij zijn inmiddels goed getraind om 
video-taxaties te houden Dat we dit nu 
steeds meer in Nederland gaan doen is 
een logische stap.  
Op een prettige en zeker persoonlijke 
manier bespreken wij uw verhuiswen-
sen. U kunt ons rondleiden in uw wo-
ning.  En daarna volgt daar een duidelij-
ke advies en offerte. Maar graag komen 
wij bij u thuis op de koffie om alles door 
te nemen en een offerte te maken. 
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Woning verkoop-klaar maken, verkocht, verbouwen?  
       

Er zijn talloze redenen denkbaar waarvoor onze tijdelijke opslag u de uitkomst zal bieden.   
Wij hebben verschillende formaten opslagcontainers, voor iedere situatie is er een.   
Het combineren van verschillende containers is natuurlijk mogelijk. 
 
 

  1 M3 opslagcontainer     circa 12 verhuisdozen (onze nieuwste aanwinst) 

   2 M3 opslagcontainer    circa 25 verhuisdozen en slechts € 3,50 per week, zie foto    

   9 M3 opslagcontainer    circa 100 verhuisdozen / deel inboedel (de populairste!)  

32 M3 opslagcontainer     circa de inhoud van een appartement / kleine woning  

50  M3 opslagcontainer   circa de inhoud van een vrijstaande woning / tussenwoning  

   1 los object     bijvoorbeeld een piano, aangekochte bank of antieke kast  

 
 

Hoe komen de goederen de opslag in en uit?  
 
 

Zelf service    Breng zelf de goederen naar de opslag met eigen vervoer.  

      Dit is een budget vriendelijke manier. 
 

Voordeur service   De verhuiscontainer wordt in onze speciale aanhangwagen  

       voor uw voordeur geplaatst. Bijzonder slim en voordelig       
 

Strang Service  Met deze verhuis-service gaan we nog een stap verder.   

     Wij laden en/of lossen opslagcontainer.   
 

SlaOpBijStrang.nl Bel voor een offerte: 073 656 33 00 Online boeking: www.SlaOpBijStrang.nl 

Ongekende opslag oplossingen   

Waardecoupon                   

1 week gratis opslag 



Een passie voor antiek en kunst. Heeft u dat ook?  
 

Wellicht heeft u gehoord van Daatselaar Fine art & Antiques, een begrip in de kunst- 
en antiekwereld en deelnemer aan de jaarlijkse kunst- en antiekbeurzen PAN Amster-
dam en TEFAF Maastricht. Vele kenners en liefhebbers van kunst weten hen te vinden 
als het gaat om het aan- en verkopen van antiek en kunst. Theo Daatselaar en dochter 
Ilse treden samen op als agent en adviseur voor het aan- en verkopen van de stukken 
van hun klanten. 
 

De connectie Daatselaar - Strang bestaat al vele jaren. “Onze relatie ligt voor de 
hand”, zegt Ilse Daatselaar. “Een voorbeeld: wij hebben een plafondschildering in de 
opslag staan bij Strang in Vught. Deze is daar met een hijskraan geïnstalleerd.  
 

De TEFAF is een unieke kunstbeurs waar wij nooit ontbreken. Daar nemen wij onze 
mooiste en meest spraakmakende stukken mee naartoe. Dit jaar was dat die plafond-
schildering, maar hoe krijg je die daar? En onbeschadigd? Wij moeten werken met 
een transporteur die daarmee om weet te gaan. Die met integriteit en respect om-
gaat met de stukken van onze klanten.” www.daatselaar.com—Theo Daatselaar is 
registertaxateur en kan voor u taxaties voor successie en verzekeringen en het veilen 
van uw stukken verzorgen.  
 
 

Antiek- en kunstvervoer  
 

 

Kunst en antiek vervoeren is een vak. Als conservator, kunsthandelaar, antiquair of 
particulier kunstbezitter mag u eisen dat uw objecten met de grootst mogelijke zorg 
van A naar B gebracht worden. Met of zonder tussentijdse opslag. 
 

Ook particulieren willen dat hun waardevolle inboedel tijdens de verhuizing met de-
zelfde zorg wordt behandeld; zorgvuldig verpakt, tijdens de opslag beschermd tegen 
schommelingen in temperatuur en luchtvochtigheid, en begeleid door vakmensen die 
weten waar ze mee bezig zijn. 
 

Eduard Strang Verhuizingen is bekend door het met grote regelmaat transporteren en 
opslaan van kunstvoorwerpen en antieke stukken. Bruiklenen overbrengen tussen 
musea, stukken in consignatie transporteren, kunstvoorwerpen transporteren bij 
beurzen en particuliere collecties, en antieke meubels opslaan en vervoeren. 

 
 

 

Wist u dat   
- wij onze vakmensen, ook al zijn ze sterk, niet selecteren op hun spierkracht? Het 
team van Strang bestaat uit sociale en rustige mensen. En hoe vakbekwaam een 
nieuwe medewerker ook kan zijn, het zijn hun sociale vaardigheden die maken dat 
zij bij Strang werken. Het gemiddelde aantal dienstjaren bij Strang is 18 jaar… 

- wij het vervoer regelen van Stravi Vitrines, o.a. van en naar binnenlandse en bui-
tenlandse (kunst-) beurzen. Bij de vitrinespecialist kunt u terecht voor huurvitrines, 
moderne koopvitrines, maatwerk-vitrines. Maar ook voor onderhoud.  
www.Stravi.nl    
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Kunst en antiek Bel voor een offerte: 073 656 33 00 Online offerte: www.Strang.nl 



Interieur tips Bel voor een offerte: 073 656 33 00 Online offerte: www.Strang.nl 

Wanneer u gaat verhuizen heeft u vaak nieuwe meubelen nodig: uw huidige meubelen zijn te groot of juist te klein, of ze passen niet 
bij de stijl van uw nieuwe woning. Tegelijkertijd wilt u wellicht (antieke) meubelen uit uw oude woning meenemen naar uw nieuwe 
thuis. Gelukkig zijn deze meubelen vaak verrassend goed te combineren met nieuwe designs. Interieurdesignwinkel MisterDesign uit 
’s-Hertogenbosch kan u daar perfect bij helpen. 

Een assortiment van klassiek tot modern 
 

In het assortiment van MisterDesign zijn verschillende 
interieurstijlen vertegenwoordigd. Van klassiek, art 
deco, Scandinavisch of juist Italiaans tot modern en 
industrieel. Zo valt er altijd wel een designmeubel te 
vinden dat perfect past bij uw huidige of nieuwe 
meubelen en interieurstijl. 
 

Persoonlijk interieuradvies 
 

MisterDesign kan u persoonlijk bijstaan in de zoek-
tocht naar uw perfecte nieuwe interieur, waarbij uw 
huidige meubelen kunnen worden gecombineerd 
met nieuwe meubelen. De interieuradviseurs kunnen 
u volledig ontzorgen door aan de hand van uw wen-
sen een persoonlijk, professioneel en compleet interi-
eurplan op te stellen. Of het nu gaat om een enkele 
zithoek, een slaapkamer of de gehele woning, de in-
terieur-experts helpen u graag! 

Professionele bezorgdienst 
 

Grote artikelen zoals kasten en tafels levert Mister-
Design kosteloos met een eigen bezorgdienst bij u 
thuis. De meeste meubelen, zoals tafels worden door 
onze ervaren bezorgers en monteurs in de door u 
gewenste kamer geplaatst en in elkaar gezet. 
 

Webshop en winkel 
 

Het volledige assortiment van MisterDesign kunt u 
bekijken op hun uitgebreide webshop. U kunt voor 
persoonlijk advies per mail of telefonisch een afspraak 
maken of direct langs gaan in de prachtige winkel met 
2000m2 aan interieurdesign. 

 
 
 
Vughterstraat  278    ‘s-Hertogenbosch 
073 612 6624  www.misterdesign.com 

Speciale klanten aanbieding 
Als klant van Eduard Strang Verhuizingen kunt u profiteren van   
speciale aanbiedingen bij MisterDesign. 
Bezoek hiervoor de link: www.Strang.nl/MisterDesign 



Internationaal verhuizen Bel voor een offerte: 073 656 33 00 Online offerte: www.Strang.nl 

Uw internationale verhuizing goed geregeld 
Waar het om draait is dat u kunt wonen waar u het gelukkigst bent.  En bij ons kunt u terecht voor iedere stap die u maakt. Naar het 

buitenland, maar ook weer terug naar Nederland. Iedere zending, groot of klein, weten wij zorgvuldig wereldwijd te verhuizen.  

U zult verrast zijn van de mogelijkheden, de uitgebreide service en de kosten. 

 

* Ja,  u bent welkom om kleine zendingen  

wereldwijd voordelig via ons te verhuizen! 

Oude liefde (fiat 500) uit ← Rome 

Voor 2 jaar naar → New York 

Bed en stoel van Leuven → Oxford 

Expositie heen en weer ←→ Madrid 

Tent naar → Vlieland (geen probleem) 

om maar een paar voorbeelden te geven: 

Koffer & gokkast uit ← Las Vegas 

Meetapparatuur naar → Logness  

Uitzet terug uit ← Barcelona  

Loveseat Parijs ← retour 

Oude meester uit ← Osaka 

20 dozen naar → Malaga  

Schilderij 180x120 verkocht → Dubai 

Erfenis uit ← Sydney 

Loveseat van Eindhoven → Parijs 

Kleine inboedel naar → Moskou  

* oui    نعم    evet  

sì      是的       ναι   

да     yebo         yes  
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Zorg verhuizing Bel voor een offerte: 073 656 33 00 Online offerte: www.Strang.nl 

Een van de belangrijkste tendensen 

van de laatste jaren is dat we langer in 

ons eigen huis willen blijven wonen. 

De dienstverlening van Strang heeft 

zich daar op aangepast: van een gere-

nommeerd verhuisbedrijf heeft Strang 

zich de afgelopen decennia nog meer 

ontwikkeld tot een dienstverlenend 

bedrijf met verhuisservices in de ruim-

ste zin van het woord. 

Preventief voor nu en later. Strang 

biedt een pakket diensten op maat 

aan, speciaal gericht op niet meer ver-

huizen. Om zo lang mogelijk in uw  

nieuwe of huidige huis te kunnen blij-

ven wonen. 

 

Services zorgeloos thuis wonen 
 

Onze dienstverlening bestaat onder 

andere uit: 
 

 persoonlijke coördinator die het 
transformeren van uw huis naar een 
levensloopbestendige woning voor 
u begeleidt 

 

 inzet van onze binnenhuisarchitect  
 

 nieuw bestelde meubels kunt u bij 
ons af laten leveren. Wij slaan deze 
op in ons depot. Deze zullen wij na 
afspraak in uw woning plaatsen   

 

 de woning wordt leeggemaakt om 
te renoveren. 

 

 huisraad wordt tijdelijk opgeslagen  
 
 

 afvoer van overtollig huisraad naar 
een sociale instelling, veiling of an-
derszins  

 

 schoonmaak van uw woning 
 

 opnieuw inrichten van uw woning 
 

 installatie van domotica, veiligheids-
maatregelen en techniek. Inclusief 
de begeleiding bij gebruik 

 

 na oplevering kan begeleiding even-
tueel naar wens doorlopen  

“Via uw telefoon of tablet contact opnemen met de huisarts of thuiszorg. Of de 

‘welterusten-knop’ aantikken, die ervoor zorgt dat uw huis klaar is voor de nacht:       

lichten uit, deuren op slot en gordijnen dicht. 

In Nederland blijven wij zo lang mogelijk 

thuis wonen en houden we de regie van 

ons leven graag in eigen handen. Zorg, 

veiligheid en comfort vormen in toene-

mende mate de basis voor dit nieuwe, 

zelfstandige wonen. 

 

De laatste jaren spelen technologische 

ontwikkelingen hier duidelijk op in. Do-

motica, ofwel de laatste technische 

snufjes op het gebied van veilig en com-

fortabel wonen, zijn nu voor iedereen 

toegankelijk en gemakkelijk in het ge-

bruik geworden. Een druk op de knop en 

de gordijnen gaan open, de rolluiken 

omhoog en als bonus springt uw koffie-

apparaat aan. Maar er is meer mogelijk. 

Ook huisartsen en zorginstellingen die 

erop gericht zijn u zelfstandig en zelfred-

zaam te laten blijven, maken steeds meer 

gebruik van domotica. Bedrijven zoals 

Welvaarts Domotica in Vught realiseren 

dit. Zij integreren zorg met de laatste 

technische mogelijkheden. Uw persoon-

lijke wensen worden op maat gemaakt in 

een paar handige app’s op uw Ipad. 

De app’s staan op het scherm van uw 

Ipad of Iphone. De dienstverlener neemt 

contact met u op via de contactfunctie 

op uw scherm. Is het tijd voor een bezoek 

aan de huisarts voor het opmeten van de 

bloeddruk; druk op de knop van de 

bloeddrukopname. De huisarts kan u 

ondertussen in een face-to-face gesprek 

aanwijzingen geven voor het omdoen 

van de band. Nog een keer indrukken en 

arts en u lezen de bloeddruk af op het 

scherm terwijl u met elkaar overlegt.   

Maar er zijn nog meer interessante      
 

 

functies, zoals bijvoorbeeld de reminder-

knop voor uw medicatie en uw agenda, 

indien gewenst ook mede te beheren 

door anderen. Zelf de regie houden over 

ons welzijn en ons leven is wat de mees-

ten van ons willen, ook als we ouder wor-

den. Met domotica in uw eigen huis is dit 

inmiddels de realiteit“, aldus Gerard  

Donkers eigenaar van firma  Welvaarts 

Domotica uit Vught. 

 Nooit meer verhuizen?  



De innovatiekracht van een familiebedrijf 
De afgelopen jaren is Eduard Strang Verhuizingen gegroeid en heeft zich verder ont-

wikkeld. De wereld om ons heen is snel aan het veranderen en als creatief verhuisbe-

drijf is het belangrijk om mee te veranderen - zonder daarbij onze identiteit te verlie-

zen. Want alleen door steeds te vernieuwen kunnen wij onze klanten het beste blijven 

bieden. Met specialisaties op het gebied van inboedel-, kunst- en antiekvervoer en 

opslag, internationaal verhuizen, zorg- en projectverhuizingen bedient Eduard Strang 

klanten met een gemeenschappelijke deler: oog voor kwaliteit en werken met ver-

trouwde zakenpartners. 

Achterpagina 
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Bel voor een offerte: 073 656 33 00 Online offerte: www.Strang.nl 

Zekerheid   Vaste verhuisprijs (zonder verrassingen achteraf). 
Werkzaamheden Meubels de- en monteren, in- en uitpakken klein/serviesgoed,  
   extra zorg voor kunst en antiek, o.a. lampen losmaken,    
   intern verhuizen, piano’s, vleugels, kluizen, enkele stukken,  
   internationaal verhuizen, zorgverhuizingen, maatwerk.  
Service diensten Handyman, verhuiscoach, tijdelijke opslag, afvoer meubels. 
Echte vakmensen  Professionele verhuizers (geen studenten/oproepkrachten). 
Betrouwbaar   Wij zijn er op de afgesproken verhuisdag en maken het af. 
Sociaal   Deskundig, behulpzaam en vriendelijk personeel. 
Flexibiliteit  Extra hulp nodig? Wij regelen het. 
Erkende Verhuizers In de basis is alles al goed geregeld (voorwaarden/verzekering). 
Partners  Veilinghuizen, antiquairs, goede doelen, schoonmaak, 
   makelaars, stukadoors, interieurbedrijven, woningverhuur 
   bedrijven, buitenlandse verhuisbedrijven, inklaringsagenten,  
   financiële adviseurs, relocation bureaus.  
 
 

Tip: start op tijd met het maken van een planning   

Begin op tijd met het organiseren en het inplannen van de verhuizing.  
Het uitzoeken van de inboedel kost altijd meer tijd dan verwacht.  
 

Vraag vroegtijdig de verhuisofferte aan en bekijk vast alle tips op:  
www.strang.nl / WikiStrang. Succes ! 

 Colofon  
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Verhuisdag: lekker eten 
 
 
 

Goed voorbereid verhuizen én stijlvol 
eten na afloop doet u met het volgende 
recept, wat u de dag voor de verhuizing 
al klaarmaakt. Deze mediterrane quiche 
is klaar in een handomdraai en kan ook 
koud opgediend worden.  

Serveer de verhuisquiche eventueel met 
stokbrood en een salade en kies erbij een 
Pinot Blanc, een droge Duitse 
Weissburgunder of eventueel een Vin 
Gris, een lichte droge rosé. Van harte 
aanbevolen door Peter Strang als afslui-
ting van uw verhuizing.  
 

Aantal personen: 4                                  
Bereidingstijd: 20 min, bakken 50 min 
Het complete recept kunt u downloaden 
op www.strang.nl/krant/verhuisrecept 

Spelregels coupons 
 

De waardecoupons in deze uitgave zijn 
gezamenlijk te gebruiken, maar niet in 
combinatie met andere acties en/of an-
dere kortingen. Per categorie is maxi-
maal 1 coupon inzetbaar. De coupons 
dienen direct bij opdracht overhandigd 
te worden. Na verhuizing en facturatie 
kunnen deze niet meer gebruikt worden.    
 
 

Wél kunt u voor familie en vrienden een 

extra krant met coupons opvragen. 


