Ga je verhuizen en heb je niet genoeg
laadruimte om al je spullen te vervoeren?
Wij helpen je graag. Reserveer nu de
verhuisaanhangwagen van Ressort Wonen.
Om de verhuisservice zo goed mogelijk te laten
verlopen, hebben we een aantal spelregels.

Spelregels voor gebruik...

Verhuisaanhangwagen
Reserveer nu de verhuisaanhangwagen.
Dat kan via woonservice@ressortwonen.nl
of telefonisch via (0181) 25 20 99.
Technische gegevens: het maximaal laad
vermogen van de verhuisaanhangwagen
is 750 kg en de afmetingen zijn: 2.50m x
1.30m x 1.50 m (l x b x h).

Spelregels
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De verhuisaanhangwagen is bedoeld voor nieuwe
huurders van Ressort Wonen en huurders die intern
verhuizen van een oude woning van Ressort Wonen
naar een nieuwe woning.
De verhuisaanhangwagen kan voor maximaal twee
dagen of een weekend geleend worden.
Het tijdstip van ophalen en terugbrengen stellen we
in overleg vast
Wij raden je aan om je reservering op tijd door te
geven, want ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’.
Als gebruiker dien je zelf over een goedgekeurde
nummerplaat te beschikken. Deze moet hetzelfde
zijn als die van de trekkende auto.
De bestuurder van de trekkende auto moet in
het bezit zijn van een geldig rijbewijs B en deze
(samen met de geldige kentekenpapieren en
verzekeringspapieren) laten zien bij het afhalen van
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de verhuisaanhangwagen.
Bij het afhalen betaal je een waarborgsom
van €70,-, die wordt teruggeven, zodra de
verhuisaanhangwagen in goede staat en op tijd is
gebracht.
De verhuisaanhangwagen is door Ressort Wonen
verzekerd; schade aan de auto, de inboedel of aan
derden valt niet onder de verzekering van Ressort
Wonen, maar wordt gedekt door je eigen auto- en
inboedelverzekering.
De verhuisaanhangwagen mag alleen gebruikt
worden voor het verhuizen van droge en schone
spullen (en is niet bedoeld om grof vuil, tuinafval en
dergelijke te vervoeren).
Bij het afhalen van de verhuisaanhangwagen
onderteken je een overeenkomst waarmee je
aangeeft bekend te zijn en akkoord te gaan met de
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Contact

Openingstijden kantoor
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T: (0181) 25 20 99
E: info@ressortwonen.nl
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