De pluspunten van Allerommelopgeruimd.nl
•

Allerommelopgeruimd.nl kan u een grote zorg wegnemen in
een situatie waarin u wel iets anders aan uw hoofd heeft.

•

Wij werken met de dicipline van een verhuisbedrijf en
pakken alles netjes in; het “leven” van uw dierbare
wordt dus niet zo maar even respectloos in een
container op straat gedumpt.

•

Vooraf ontvangt u van ons een vastgestelde prijs op
maat; u betaalt nooit meer achteraf.

•

U bent verzekerd van een vertrouwde,
discrete en efficiënte
behandeling van uw opdracht.

•

Wij hanteren correcte
tarieven die altijd 10- tot 15%
voordeliger zijn dan van
vergelijkbare boedelruimers!

Professionele hulp nodig bij het

ontruimen

en afvoeren van inboedels uit een
eigen huis, huurwoning, appartement
of verzorgingsappartement, etagewoning, flat, aanleunwoning,
seniorenwoning of
eengezinswoning

?

Duinschooten 30-28 2211 ZC Noordwijkerhout
T. 0252-347 653 Mobiel: 06-41 56 82 42
Email: info@allerommelopgeruimd.nl Internet: www.allerommelopgeruimd.nl
KvK: 28107405 BTW-nummer: NL814970771B01

bel: 06-41 568 242

bel: 06-41 568 242

Wanneer u zelf niet in staat bent om een woning te ontruimen
Allerommelopgeruimd.nl
Er zijn omstandigheden waarbij een woning of pand leeg
moet worden opgeleverd. Bijvoorbeeld bij een overlijden,
opname in een verzorgingstehuis of wanneer zelfstandig
wonen niet langer gaat. Als de woning is verkocht of de
huur is opgezegd, dient de woning zo snel mogelijk leeg
opgeleverd te worden. Een opleveringsdatum met een
deadline kan een probleem zijn. Bij huurwoningen is ook
veelal de opleveringseis, dat de woning in oorspronkelijke
staat teruggebracht moet worden.
Allerommelopgeruimd.nl is een bedrijf dat
gespecialiseerd is in het professioneel en
discreet ontruimen en afvoeren van overblijvende inboedels en huisraad uit eigen
woningen, huurwoningen,
verzorgingshuis-appartementen, aanleun- en
inleunwoningen, seniorenwoningen, ﬂats,
appartementen, etagewoningen en eengezinswoningen.
Allerommelopgeruimd.nl kan door een ﬂexibele planning zorgen voor
(7 dagen!) of woningbouwvereniging gestelde limiet, zodat de woning
weer snel leeg opgeleverd wordt en u of familieleden géén extra maand
Wij leveren bezemschoon op hetgeen betekent dat wij ook
Bovendien verricht Allerommelopgeruimd.nl desgewenst licht

Allerommelopgeruimd.nl hanteert scherpe tarieven die
boedelruimers!
Bent u geïnteresseerd in een geheel vrijblijvende
oﬀerte waarbij wij u direct een vaste prijs noemen
en u beslist géén kosten achteraf krijgt?
Allerommelopgeruimd.nl maakt hiervoor
graag een afspraak!

bel: 06-41 568 242
Dé oplossing
voor u, de familie
of andere
nabestaanden:

Allerommel
opgeruimd.nl
Voordelig,
gemakkelijk
en snel.
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