
www.lammersverhuizingen.nl
Wij zijn als erkend verhuisbedrijf reeds vijf decennia actief in 
Zutphen en omstreken en voor velen een begrip. 

Openingstijden
        
Ma t/m Vrij 8.00 tot 18.00 uur. Zaterdag op afspraak.

Verkoop                                        
        
Verhuisdozen B Box   € 2,35 (L-48cm x B-32cm x H-35cm)

Boekendozen    € 2,35 (L-48cm x B-32cm x H-23cm)

Garderobe box    € 9,50 (L-52cm x B-60cm x H-135cm)

Inpakpapier per 5 kilo   € 6,00
Noppenfolie per meter (1,50 breed) € 1,25
Etiketten per vel à 12 st.  € 0,75
Plakband per rol   € 1,50
Gebruikte dozen    € 1,00 (indien voorradig)

De Verhuiswinkel
De stoven 19 te Zutphen

Verhuur    
        
   Periode  Verhuurprijs Borg

Verhuisdozen  Per week € 0,75  €   2,50
Garderobe box  Per dag  € 3,00  € 15,00
Steekwagen  Per dag  € 8,00  € 75,00
Verhuisdeken  Per dag  € 0,50  €   5,00
Hondje   Per dag  € 4,50  € 50,00
(platte kar met 4 wielen) 

     
Verhuur van verhuislift inclusief chauffeur:  
        
Kosten € 75,- per uur (minimaal 1 uur) + € 10,- voorrijkosten 
binnen Zutphen. (tot 20 meter hoogte = 5de etage)

Verhuur van Tiltractor inclusief chauffeur:  
        
Kosten € 87,- per uur (minimaal 1 uur) + € 10,- voorrijkosten  
binnen Zutphen. (tot 6 meter hoogte)

Al onze prijzen zijn inclusief  21% BTW 
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Kosten meubelopslag  
        
Afmeting container   Prijs per maand Aantal dekens 
      (inbegrepen)
 

7 m3 (1,55m x 2,05m x 2,14m)  € 55,93  15
10 m3 (2,22m x 2,10m x 2,30m)  € 66,10  20
“losse” opslag  per m3  €   9,-  -
pallet (1,20m x 1,20m)  €   7,50  -

Uw inboedel is tijdens de opslagperiode niet bij ons verzekerd. 
Uw eigen inboedelverzekering kan zonder problemen worden 
overgeschreven naar het adres waar de opslag plaatsvindt.

Minimum termijn:     1 maand
Eenmalig In- en uitslagkosten:    € 35,-
Tussenstijdse toegang tot container(s):   € 15,-
Bovenvermelde bedragen zijn inclusief 19% BTW.

 

Te Huur   Compleet ingerichte verhuisauto’s met o.a.
        
•	 dekens (om beschadigingen te voorkomen)
•	 hondjes (voor het verplaatsen van bijv. kasten)
•	 singels (voor het vastzetten van de inboedel)
•	 steekwagen (voor het verplaatsen van bijv. het witgoed)

Auto 1: 9 m3 auto zonder laadklep (B rijbewijs)
        
Kosten per dag  € 95,-
Prijs per km   € 0,85
Borg    € 500,-

Auto 2: 15 m3 auto met laadklep (B rijbewijs)
        
Kosten per dag  € 135,-
Prijs per km   € 0,95
Borg    € 750,-

Auto 3: 25 m3 auto met laadklep (C rijbewijs)
        
Kosten per dag  € 150,- 
Prijs per km   € 0,95
Borg    € 1000,-
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