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Mevrouw, Mijnheer, 

 

 

Betreft : tarieven 2012 – private verhuis 

 

Wij verwijzen naar uw vraag en hebben het genoegen U onze tarieven voor uw verhuis mee te 

delen. 

 

In geval U onze offerte aanvaardt, kan U uw bestelling telefonisch plaatsen op 0032 2 242 51 30, 

per fax op 0032 2 242 91 48 of via mail op info@patar.be. 

 

Wij blijven tot uw beschikking indien U verdere inlichtingen nodig heeft. 

Onze firma kan U kwaliteit garanderen en stelt professioneel personeel tot uw beschikking. 

Wij bezitten het label “Offical Movers” en het label van de Kamer van Verhuizers die de kwaliteit 

van officiële verhuizers garanderen. 

 

Gelieve te aanvaarden, Mevrouw, Mijnheer, onze meest oprechte hoogachting. 

 

 

Vervaene Eric 

02/ 242 51 30 (Kantoor) 

0499/ 521 529 (GSM) 

eric@patar.be 

 



 

 
DETAILS VAN DE VERHUIS 
 

Volume  :  vast te stellen via inventaris of lijst per telefoon 
 

Laadadres  : volledig adres en verdieping te vermelden bij bestelling 
                                                                                                      
Verdiepingen :      gebaseerd op normale toegang et dichtbij voor lift 
 
Losadres  : volledig adres en verdieping te vermelden bij bestelling 
 
Verdiepingen :      gebaseerd op normale toegang et dichtbij voor lift 
 
Gewenste datum  : datum en uur overeen te komen in de week 
 
 
PRIJS VAN DE VERHUIS 
 

1) Prijs van € 300, -* (driehonderd euro) + BTW 21 % 
(* uigevoerd door 2 professionele verhuizers + 1 vrachtwagen voor 4 werkuren, gerekend 
vertrek/terugkomst in ons depot in 1030 Brussel) 

OF 

2) Prijs van € 390, -* (driehonderd negentig euro) + BTW 21 % 
(* uigevoerd door 3 professionele verhuizers + 1 vrachtwagen voor 4 werkuren, gerekend 
vertrek/terugkomst in ons depot in 1030 Brussel) 

3) Prijs ladderlift op voertuig = € 80,-/forfait/dag + BTW 21 %  
 (voor 1 of 2 adressen gebaseerd in Brussel en maximum 7de verdieping met normaal 
toegang) 
 

4) Prijs per kilometer buiten Brussel = € 0,50/afgelegde km * + BTW 21%  
 
Diensten verleend voor deze prijs: 
 
Uitgevoerd door 2 of 3 professionele verhuizers + 1 vrachtwagen van 45 m³ (lift in optie)  

 

• Inpakken en transport van de kleding op hangers (overeen te komen indien nodig) 

• Inpakken en beschermen van de matrassen met plastic hoes (materiaal niet inbegrepen) 

• Inpakken van het meubilair en diversen in wollen dekens 

• Gebruik van verhuismateriaal zoals wollen dekens, spanriemen, rolkarretjes, 
gereedschap 

• Plaatsing en gebruik van een ladderlift op het laadadres volgens de mogelijkheden 

• Lading van het meubilair, dozen en diversen in een vrachtwagen van 45 m³ 

• Transport van uw goederen in 1 traject naar uw nieuw adres 

• Plaatsing en gebruik van een ladderlift op het losadres volgens de mogelijkheden 

• Uitladen van uw meubilair en dozen op het nieuwe adres 

• Uitpakken van het meubilair en terugzetten op de gewenste plaatsen 

• Uitpakken van de matrassen en kleding op hangers  

• Terugname van de plastic matrashoezen en de kledinghangers op het einde van de 
verhuis 



 

• Verzekering “alle risico’s “ gedurende de verhuis voor een maximumwaarde meubilair 
van € 7.500, - (vrijstelling € 250, -) met een maximum van 20 % breekbare voorwerpen 
en/of verzameling 

• Onze beste diensten 
 
Onze prijs bevat niet : 
 

• Verzekering « alle risico’s » voor een waarde hoger dan € 7.500, - rentevoet van 0,7 % op 
de totaal vervoerde waarde (vrijstelling € 250, -) te bepalen bij bestelling met 
inventarislijst en waarde 

• Inpakmateriaal: enkel het gebruikte materiaal dient te worden betaald  
standaard verhuisdoos = € 1,80 /stuk 
doos voor boeken = € 1,50 / stuk (voor boeken, CD’S, platen of zware voorwerpen) 
barril doos (groot formaat) = € 4,- /stuk (voor lampen, vazen en grote voorwerpen) 
kleefband = € 3,-/rol 
wit inpakpapier (10kg) = € 16,- (voor glazen, vaatwerk en decoraties) 
luchtkussenfolie = € 12,-/ 10 meter (nodig voor het antiek en breekbare voorwerpen) 
kartonnen blad = € 3, -/blad (voor beschermen van meubilair en schilderijen) 
plastic bescherming voor matrassen = € 4,-/stuk  

• Levering op voorhand van het inpakmateriaal = € 25,- /levering in Brussel of afhaling 
door de klant in ons depot in 1030 Brussel 

• Kosten en reservatie van de parkeerplaatsen. Mogelijk door Patar volgens het 
gemeentetarief met bewijs 

• Af- en aankoppelen van lusters, elektrische huishoudapparaten, hifi… 

• Demonteren en terug monteren van het meubilair (mogelijk door PATAR met een extra 
verhuizer) 

• In- en uitpakken van de kartons, schilderijen, lampen, spiegels en diverse decoraties 

• Transport van fragiele voorwerpen en diversen, niet ingepakt 

• Overuren indien er meer dan 4 uren gepresteerd worden (incl. het transport tussen onze 
kantoren en uw adressen en terug): 

       - 2 verhuizers + 1 vrachtwagen van 45 m³ = € 75, -/uur* 
       - 3 verhuizers + 1 vrachtwagen van 45 m³ = € 100, -/uur* 

• Extra verhuizer indien nodig = € 25, -/uur* 

• BTW 21 % van toepassing op alle prijzen vermeld in deze offerte  
 

Betalingsvoorwaarden : 
 

• Storting van € 300, - bij de bestelling op rekening 210-0825082-52 BNP PARIBAS FORTIS 
met referentie: uw naam + de datum van de verhuis 

• Het saldo dient contant aan de chauffeur te worden betaald op het einde van de 
verhuizing 

 
 
OPMERKINGEN: 

 
• Gelieve ervoor te zorgen dat alles zorgvuldig verpakt, gedemonteerd en klaar is, 

teneinde de werkuren te limiteren 

• Onze prijs is gebaseerd volgens de ontvangen informatie, rekening houdend met de 
weersomstandigheden en met de voorbehouden parkeerplaatsen op de 2 adressen 

• De uren en kilometers worden berekend vertrek/terugkomt in ons depot in 1030 
Brussel 


