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Graag stellen wij ons aan u voor 

Eduard Strang verhuizingen is in 1881 opgericht. Het is een traditioneel bedrijf in de 

zin van normen & waarden en serviceverlening. Iedereen is er trots op goed en 

secuur werk te leveren. De aanvullende kracht komt door constant innovatief te 

zijn. Een eigen werkplaats (voor o.a. maatwerk verpakkingen) waar ook ideeën die 

door iedereen uit het hele bedrijf uitgeprobeerd worden en na succes in de praktijk 

ook uitgevoerd worden. Uiteraard om alles iedere keer net even beter en veiliger 

voor mens en milieu te maken. We halen onze neus op voor vluchtige zaken voor 

korte termijn. Vandaag de dag is het bedrijf nog steeds een echt familiebedrijf 

waarbij de 3e, 4e en zelfs de 5e generatie, samen met alle andere gewaardeerde 

collega’s, in het bedrijf werkzaam zijn.  

Erkende Verhuizers & vergunningen 

Eduard Strang is actief lid van (en gecertificeerd door) de Erkende Verhuizers.          

U kunt zeker zijn van correcte voorwaarden en bescherming voor u als klant als u 

zich laat verhuizen en of uw goederen veilig zou willen opslaan. Deze voorwaarden 

zijn overigens mede opgesteld door de Consumentenbond. Wij beschikken over de 

verschillende vergunningen, om alle mogelijke werkzaamheden, in binnen- en bui-

tenland correct uit te kunnen voeren. Als een van de weinige verhuisbedrijven be-

schikken wij over een officieel Douane-depot.  

Kunnen wij u helpen?   Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen?  
www.strang.nl  ▪  sales@strang.nl  ▪  073 656 33 00   



Wat kunnen wij voor u betekenen?  
 

Iedereen is welkom bij Strang: particulieren, bedrijven en instellingen.                 

Onze dienstverlening zal geheel volgens uw wens samengesteld worden. Om u een 

idee van de mogelijkheden te geven treft u onderstaand een aantal diensten aan: 
 

Verhuis-diensten 
▪   Interne-, lokale- binnenlandse-, Europese-, wereldwijde-verhuizingen.  

▪   Budget & kleine verhuizingen t/m complete en geheel verzorgde verhuizingen. 

▪   In- en uitpakservice van verhuisdozen (b.v. voor glas- en serviesgoed). 

▪   Het de- en monteren van meubels (o.a. kasten, bedden, systeemmeubels). 
 

Opslag-diensten  
▪   Geconditioneerde en beveiligde opslag (kunst, antiek, archieven en inboedels). 

▪   Flexibele opslag: voor korte of langere periode opslaan, geen probleem. 

▪   Tijdelijke opslag om uw huis beter te verkopen: sla deze voordelig bij ons op.  

▪   Alvast nieuwe meubels gekocht voor het nieuwe huis? Ook dat kan natuurlijk.  

▪   Verdeling en uitleveren van inboedels naar verschillende adressen. 
 

Aanvullende dienstverlening 
▪   Het huis verkoop-klaar opleveren (afvoer en schoonmaakservice). 

▪   Handyman service (bijvoorbeeld om lampen en schilderijen op te hangen). 

▪   Wereldwijd verschepen van 1 object, een kleine of complete zending. 

▪   Maatwerk exportverpakkingen (o.a. kunstobjecten en deelzendingen). 

▪   Extra begeleiding bij (zorg gerelateerde) verhuizingen.  

▪   Gids Verhuizen & Dementie: gratis te downloaden vanaf onze website. 

▪   We werken samen met gelijkgestemde vakmensen in andere disciplines. Dat kan  

     voor u bijvoorbeeld handig zijn als u nieuw in de regio bent.  

▪   Mogelijkheid om video-gesprekken te voeren om u verder te helpen. 
 

Bijzondere situaties & speciale items 
▪   Vleugels, piano’s, kluizen, kroonluchters, grote en/of kwetsbare kunstobjecten. 

▪   Om lastige situaties te benaderen hebben wij o.a. diverse verhuisliften en                     

    specifiek ontwikkelde technische middelen en zetten ook grote hijskranen in.  



Verhuismaterialen  

Bij een verhuizing dragen zij zorg voor het veilig verpakken van de meubelstukken. 

Kleinere inventaris zal in dozen verpakt moeten worden, doorgaans ontvangt u de 

dozen vooraf van ons. Daarnaast krijgen alle klanten de Verhuisplanner©. Hierin 

vindt u ook de inpakinstructies in terug. 

      boekendoos                  verhuisdoos                        barrel                    garderobedoos 

 onderdelendoos               codeerstickers                 inpakpapier            inpakinstructies        tip: verhuis-koffer     



Verhuisroute 
 
▪ U heeft de beslissing genomen om te gaan verhuizen of te 
verbouwen. 

 
▪ Informeer tijdig naar de verhuis- en opslag mogelijkheden. 
 

▪ Inplannen verhuizing. De zomermaanden en de maand  
december zijn drukke periodes om te verhuizen. Zo ook is de 
laatste week van iedere maand erg druk. En de vrijdagen zijn 
altijd populair.  
 

▪ De verhuisplanner. Alle klanten van Eduard Strang ontvan-
gen de handige en uitgebreide Verhuisplanner. Hierin staat 
o.a. een tijdlijn, instructies en tips. En zorgt vooral voor  over-
zicht op de voorbereiding op uw verhuizing. 
 

▪ Start op tijd met uitzoeken. Wij krijgen vaak van onze klan-
ten te horen dat ze zich verkeken hebben op de tijd en ener-
gie die nodig was. Vandaar deze tip om op tijd te starten. 
 

▪ Verpakken van de meubels. Als verhuizer dragen wij zorg 
voor het zorgvuldig verpakken van alle inventarisstukken. 
Hiervoor beschikken wij over alle mogelijke professionele ma-
terialen. Laat u dit met een gerust hart aan ons over.  
 

▪ Bezorgen verhuisdozen. Ruim voor de verhuizing bezorgen 
wij alle verhuisdozen en inpakpapier (op zaterdagen). De in-
pakinstructies treft u ook in de Verhuisplanner aan. 
 

▪ De verhuisdag. Bij aanvang maakt u eerst kennis met het 
verhuisteam en bespreekt of er bijvoorbeeld bijzonderheden 
zijn waar rekening mee gehouden dient te worden.  
 
 

▪ Geen haast met de verhuisdozen. Na de verhuizing zult u 
alle tijd hebben om de dozen uit te pakken, pas als u klaar 
bent halen wij ze allemaal in een keer op (ook weer op zater-
dagen).  
 

▪ HELP er verandert iets! Het kan gebeuren dat gedurende uw 
verhuisproces van uw kant iets moet veranderen of dat er 
extra hulp nodig is. Weet dat wij u altijd graag helpen (maar 
dat we afhankelijk zijn van onze planning met werkzaamhe-
den bij andere klanten). Probeer proactief te handelen en 
neem direct contact op met ons. Samen kunnen we dan een 
goede oplossing vinden. 



Slim verbouwen, verkopen en verhuizen  

Wiki Strang is een informatiecentrum waar wij - en een aantal partners waar we mee 

samen werken - documenten op zetten die we aan u beschikbaar stellen. Wij van 

Strang zijn planners en organisatoren. Wij houden ervan als verhuizingen efficiënt en 

soepel verlopen. We hebben gezien wat wel en niet goed werkt. Hoe gestrest klan-

ten zijn als ze niet op tijd zijn begonnen met de voorbereiding van hun verhuizing. 

Hoe vervelend het is als een verbouwing uitloopt en de verhuizing moet worden 

uitgesteld. Wij willen onze ervaringen graag met u delen. We hebben daarom een 

aantal praktische tips voor u op een rij gezet. Deze gaan over het verbouwen van uw 

huis, het verkopen van uw huis en natuurlijk over verhuizen.         

Bezoek Wiki Strang voor alle informatie. Scan de QR code of ga naar de site     

www.strang.nl/wikistrang 



Unieke methode om relaxed te verhuizen 
 

de Verhuisplanner helpt u om systematisch te werken;                                  

geeft u overzicht en rust 



Uw inventaris naast uw            
voordeur opslaan? 

 

Veel mensen weten dat je bij Strang inboedels 
al meer dan 140 jaar veilig en voordelig kunt 
opslaan. Als Verhuisbedrijf & Opslagbedrijf 
kunnen wij u zelfs 3 verschillende services aan-
bieden om uw goederen goed op te slaan: 
Voordeur Service ▪ Zelf Service ▪  Strang Service 

Voordeur Service 
Met deze unieke Voordeur Service maken wij 
u het wel heel gemakkelijk. U hoeft uw huis 
niet meer uit en ook geen bestelwagen meer te 
regelen! 
De opslagcontainer van 9m3 (of 2m3) wordt in 
onze  aanhanger voor uw voordeur geplaatst. 
Hierin liggen schone opslagdekens voor u klaar. 
U kunt deze nu zelf laden. En hierna halen wij 
deze weer thuis bij u op.  
 

Zelf Service                
Zelf Service is de budget vriendelijkste variant. 
En ideaal voor handige klanten. 
 

Strang Service   
Strang Service is de meest ontzorgende dienst 
(en ook geheel op uw wensen aan te passen); 
wij halen de inventaris uit huis en laden dit 
buitengewoon zorgvuldig & efficiënt in en v.v. 


