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• Inboedel Opruimen.com neemt u een enorme zorg uit de weg in emotionele omstan-
digheden waarbij u er niet aan moet denken dat familie of uzelf een woning bezem-
schoon moet ontruimen of verhuurklaar / verkoopklaar moet opleveren.

• De medewerkers van Inboedel Opruimen.com werken exact als die van een verhuis-
bedrijf en pakken alles keurig in blanco verhuisdozen in; wij respecteren de afvoer van 
de overgebleven spullen van uw overleden familielid of andere nabestaande en gaan 
géén containers op straat volgooien met het “leven” van uw dierbare.

• Inboedel Opruimen.com is géén opkoper van inboedels maar uitsluitend een oprui-
mer en ontruimer die bezemschoon, verkoopklaar of verhuurklaar een woning ople-
vert. Dat schept dus een helder en betrouwbaar beeld met voor ú de wetenschap dat 
wij absoluut niets, maar dan ook niets, willen verdienen aan de wederverkoop van, 
en al dan niet louche handel in, allerlei spullen van uw overleden familielid of andere 
dierbare.

• U ontvangt van Inboedel Opruimen.com na bezichtiging van de woning gratis een 
vrijblijvende offerte. Dat is een vastgestelde prijs op maat; u betaalt nooit “meerkos-
ten” achteraf.

• Bij Inboedel Opruimen.com kunt u uitgaan van een efficïente, uiterst discrete en 
vertrouwde uitvoering van uw opdracht.

• Inboedel Opruimen.com is gegarandeerd 10 tot 15% voordeliger dan vergelijkbare 
inboedelontruimers.

• Wanneer u, familie of andere nabestaanden het een prettige gedachte vinden dat de 
af te voeren meubelen, overige huisraad en bijvoorbeeld kleding een goede bestem-
ming krijgt dan zorgt Inboedel Opruimen.com daarvoor. Zonder enige meerkosten!

• Heeft u na het overlijden van een alleenwonend familielid of een andere dierbare 
professionele hulp nodig bij het ontruimen en afvoeren van overblijvende inboedels 
en goederen uit een eigen huis, huurwoning, appartement of verzorgingsapparte-
ment, etagewoning, flat, aanleunwoning of seniorenwoning?
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• Dient een verzorgingsappartement, aanleunwoning of seniorenwoning bij een 
verzorgingshuis binnen de gestelde norm van 7 dagen te worden leeggeruimd?

• Moet de eigen woning worden verkocht of verhuurd... Of het huurhuis 
teruggegeven worden aan de woningbouwvereniging?

Inboedel opruimen? 

Moet de inboedel opgeruimd, de woning ontruimd en 
het geheel bezemschoon worden opgeleverd? Dan kunt 
u een beroep doen op Inboedel Opruimen.com



Wanneer u zelf niet in staat bent om de inboedel op te ruimen, de woning te ontruimen en deze bezem-
schoon  
Inboedel Opruimen.com. 

Na het overlijden van een alleenwonend familie-
lid of andere nabestaande moet een apparte-
ment of ander huis, hoe wrang ook, nu eenmaal 
leeg opgeleverd worden. Als een woning ver-
koopklaar moet worden gemaakt of de huur 
wordt opgezegd, dient de overgebleven inboedel 
opgeruimd te worden en het huis zo snel moge-
lijk leeggemaakt te worden. Een opleverings-
datum met een deadline kan een probleem zijn. 
Bij huurwoningen is ook meestal de eis dat het 
huis in oorspronkelijke staat teruggebracht moet 
worden.

Inboedel Opruimen.com is een bedrijf dat 
gespecialiseerd is in het professioneel en 
discreet opruimen, ontruimen en afvoeren 
van overblijvende inboedels, huisraad en 
losse spullen.

Inboedel Opruimen.com levert voor 

bezemschoon op. Hetgeen betekent dat 
wij óók de vloerbedekking verwijderen 

demonteren en afvoeren.
Bovendien verricht Inboedel Opruimen.
com
van de gaatjes in de muren en plafonds.
Gaat het huis in de verkoop dan garan-
deert Inboedel Opruimen.com dat het 
keurig verkoopschoon wordt opgeleverd.

Inboedel Oprui-
men.com kan 
door een flexibele 
planning zorgen 
voor een snelle en 

ruim binnen de 
door de woning-
bouwvereniging 
of zorginstelling 
(7 dagen!) gestel-
de limiet, zodat 
het appartement 
of de woning op
korte termijn leeg
opgeleverd wordt.

Inboedel Opruimen.com hanteert correcte tarieven en is 
gegarandeerd 10 tot 15% goedkoper dan vergelijkbare
inboedelontruimers!

Bent u geïnteresseerd in een geheel vrijblijvende 

noemen en u beslist géén kosten achteraf krijgt? 

Inboedel Opruimen.com maakt hiervoor 
graag een afspraak; 
0252-347 653 of 06-42 42 0710

Zodat u als familie of andere nabestaanden géén extra maand huur 

woning binnenkort in de verkoop kan nemen.
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