Kan jij wel wat extra handjes gebruiken? Reserveer je sjouwhulp
voor het in- of uitladen!
Wat zijn daarvan de kosten?
•
•
•
•
•

€ 100,- per box (= 2 sjouwhulpen voor max. één uur,
uitgaande van inladen of uitladen op de begane grond)
€ 27,50 per kwartier na het eerste uur
Moeten er items van een verdiepingsvloer komen of nog worden gedemonteerd?
Dan wordt dat beschouwd als extra tijd met een minimum van een kwartier of een deel daarvan
Geen voorrijkosten in postcodegebieden waar PickupBoxen direct te reserveren zijn
Geen verplichte afname van meerdere uren

Rekenvoorbeeld
Je hebt alles goed kunnen voorbereiden en het meeste staat op de begane grond klaar, maar de wasmachine, een zware kast en een groot
bed staan nog boven. Je hebt 1 box besteld die is binnen 1u ingeladen. De zware items van boven hebben nog 15 minuten in beslag
genomen. De totaalkosten zijn dan als volgt:
1 x € 100,- + 1 x € 27,50 = € 127,50

Wat kan je van de sjouwhulpen verwachten?
•
•
•
•
•

de sjouwhulpen komen altijd met twee personen (één hulp boeken is niet mogelijk)
de aankomst van de sjouwhulp wordt automatisch afgestemd op de levering van je PickupBox(-en), zodat
ze bij jou geen wachttijd hebben
op verzoek vooraf kunnen de sjouwhulpen ook het nodige demonteren of van de verdiepingen halen. Dit
in verband met onze eigen voorbereiding en planning
de sjouwhulpen zijn ervaren krachten maar in deze geen traditionele verhuizers. Zij assisteren bij jóuw
verhuizing, derhalve ben jij of is jouw inboedelverzekeraar aansprakelijk in geval van schade
de sjouwhulpen zijn alleen in te schakelen op maandag t/m vrijdag

Omdat jouw voorbereidingen al een tijdje bezig zijn voordat de PickupBox(-en) komen, gaan we er vanuit dat
verder alles klaar staat om in te laden.

Hoe vraag je het aan?
Stuur een email naar info@pickupbox.nl of bel naar 088 78 99 000
Informeer ons goed wat je wilt en beschrijf o.a.
• of er spullen van de verdiepingen moeten komen
• of er nog zaken gedemonteerd moeten worden
• of jou een verhuislift handig lijkt, bijvoorbeeld vanwege een smal trapgat
• wat je zelf nog relevant vindt wat we moeten weten
* uit ervaring weten we dat bij een goede voorbereiding het inladen 45 à 60 min duurt. Het uitladen gaat vaak
nog veel sneller!
Verder:
De basisprijs (€ 100,- per box) + evt. nacalculaties worden in rekening gebracht
na het werk, u ontvangt hiervoor een iDEAL betaallink per email.
Bedragen zijn inclusief btw

