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Wensen vooraf 
vastleggen? 
Goed geregeld, 
geen zorgen!

ZO ZIJN WE EN ZO BLIJVEN WE!

Alles op 
een rijtje:
Seniorenhulp biedt u een 
uitgebreid pakket aan 
diensten bij een verhuizing of 
woningontruiming.

Zo kunnen wij u bijstaan met:

l  Uw gehele verhuizing 
In- en uitpakken, (de)montage van meubels

l  Kluswerk in en om het huis 
Lampen afhalen/ophangen, schilderijen en decoratie ophangen, 
apparatuur aansluiten

l Woning geheel inrichten en woonklaar maken

l  Leveren en leggen van vloeren 
Laminaat, vloerbedekking, vinyl en pvc-vloeren

l  Leveren en ophangen van raamdecoratie 
Gordijnen, vitrage, lamellen, jaloezieën, rolgordijnen en multishades 

l Schilder, stuc- en behangwerk voor oude en nieuwe woning

l Renovatie of aanpassing van keuken en badkamer

l  Volledig verzorgd ontruimen van woningen 
Conform de eisen van verhuurder of makelaar

l Herstelwerkzaamheden bij het ontruimen

l Het laten veilen van waardevolle bezittingen

l Opslag van inboedels

l  Het vastleggen van uw wensen 
M.b.t. het ontruimen van uw of andermans woning na overlijden

l  Optreden als Executeur 
Om uw gehele nalatenschap correct en onpartijdig af te wikkelen



Bij een woningontruiming is er 
veelal sprake van een emotionele 
aangelegenheid.  Het ontruimen 
van de woning is vaak het 
laatste waar men behoefte 
aan heeft. Wanneer de familie ons 
inschakelt gaan wij vakkundig aan de 
slag zodat de woning geheel leeg en 
representatief opgeleverd kan worden 
aan verhuurder of makelaar.  Hierbij 
kunt u denken aan het uithuizen van 
rest-meubilair, verwijderen en afvoeren 
van vloerbedekking en niet-bruikbare 
goederen.

Het rest-meubilair krijgt een
goede bestemming bij stichtingen 
waar Seniorenhulp mee samenwerkt. 
Voor waardevolle stukken wordt in 
overleg een passende oplossing 
gezocht, zoals inbreng bij een erkend 
veilinghuis.

Seniorenhulp Nederland is een 
professionele organisatie en bestaat 
uit een team van ervaren vakmensen. 
Kris van den Wijngaart, oprichter van 
Seniorenhulp Nederland, is sinds 2000 
actief in het vak en besloot om in 
2008 een nieuwe, doorontwikkelde 
organisatie op te richten.
Een organisatie die méér doet dan 
het verhuizen van meubels en een 
pakket van diensten biedt waar écht 
vraag naar is. 

Seniorenhulp Nederland is 
uitgegroeid tot een professionele 
organisatie die niet onder doet voor 
de grote verhuisbedrijven, maar 

tegelijkertijd klein van omvang is, 
waarbij het persoonlijke contact 
met de klant voorop staat. Geen 
tientallen medewerkers op kantoor 
of een uitgebreid team van 
accountmanagers, maar klein, 
overzichtelijk en persoonlijk. 

Zo zijn we en zo blijven we!

Ons wagenpark is jong en voorzien 
van alle gemakken. Een eigen 
verhuislift staat klaar voor moeilijk 
bereikbare woningen en de 
opslagruimte zorgt voor een veilige en 
droge opslag van uw bezittingen voor 
korte of lange termijn. 

GARANTIE & VERZEKERING
Seniorenhulp levert alle woningen op naar de eisen van makelaar, 
verhuurder of woningbouwmaatschappij. Door onze ruime ervaring en 
onze zorgvuldige manier van werken garanderen we u een probleemloze 
overdracht. 

Bovendien zijn alle werkzaamheden goed verzekerd, zoals u van een 
professionele organisatie mag verwachten. U ontvangt een kopie van 
onze algemene voorwaarden bij de offerte. Zo werken we goed, veilig, 
transparant en weet u vooraf exact wat u kunt verwachten.

Neem contact met ons op via   010 – 888 22 15 
voor meer informatie of een offertebezoek.

Seniorenhulp Nederland
Seniorenhulp Nederland is gespecialiseerd in volledig verzorgde 
seniorenverhuizingen én het leeg en schoon opleveren van woningen na 
verhuizing of overlijden. Daarnaast bieden wij een breed pakket aanvullende 
diensten voor ouderen en hun nabestaanden, nu én in de toekomst. 

Seniorenhulp biedt verhuizingen aan 
zoals geen ander dan kan. Niet voor 
niets zijn we gespecialiseerd in het 
verhuizen van ouderen en mensen 
met de behoefte aan méér hulp. We 
besteden veel tijd aan voorbereiding 
en advies, informatievoorziening, de 
uitvoering en de nazorg. Tijdens een 
offertegesprek maakt u uw wensen 
en verwachtingen kenbaar en 
vertellen wij hoe wij daaraan kunnen 
voldoen. Vanzelfsprekend krijgt u een 
zorgvuldig uitgewerkte offerte, zodat u 
weet wat u kunt verwachten.
Seniorenhulp biedt meer dan alléén 
verhuizen. Zo kunnen wij u van 

dienst zijn bij het selecteren van uw 
bezittingen en helpen met inpakken 
daarvan. Maar ook bij het uitpakken, 
inrichten, gezellig maken van de 
woning, lampen ophangen en 
aansluiten van uw apparaten zoals 
wasmachine en televisie staan wij 
voor u klaar.

Veranderen van uw wensen? 
Wilt u onze werkzaamheden bij nader 
inzien toch anders invullen? Geen 
probleem. Informeer ons en we kijken 
hoe we het inpassen.

Woningontruiming
bij verhuizing of
overlijden

Seniorenhulp Nederland;
Persoonlijk, Overzichtelijk & Ontzorgd 

Senioren verhuizingen
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