
Verwarmde, beveiligde archiefopslag,
inboedelopslag en beheer.
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Mocht u bij de verhuizing een deel van uw inboedel tijdelijk willen opslaan, omdat
u bijvoorbeeld nog een deel van uw nieuwe huis moet opknappen of verbouwen,
dan kunnen wij uw meubelen tijdelijk opslaan in een van onze geconditioneerde 
hallen. Als professioneel verhuizer beschikken wij over moderne en geconditio-
neerde inboedelopslag in afgesloten containers. Uw inboedel staat bij ons elek-
tronisch beveiligd en op kamertemperatuur verwarmd opgeslagen. Wij hebben
onze geconditioneerde container opslag in Oisterwijk, Tilburg en Breda.

Wij hebben opslagruimtes in de volgende varianten:
8 m3 container 16 m3 container           33 m3 container          48 m3 container

U kunt dan kiezen voor 3 verschillende mogelijkheden:

1.  Zelf laden bij ons op de zaak. U kunt uw spullen zelf komen brengen en laden
    en betaald alleen de huur van de container.
2.  Zelf laden bij u aan huis. Wij plaatsen de container en na laden halen wij deze
    weer op en plaatsen deze in onze opslag.
3.  Geheel verzorgd uit handen geven aan onze Erkende Verhuizers. Hiervoor
   komen wij bij u langs om een vaste prijs te maken voor uw verhuizing.



Ook voor professioneel archiefbeheer zijn wij uw partner. Archiefopslag kan al bij
ons vanaf € 0,35 per m1, per maand. Dit is vaak vele malen goedkoper dan de
meters in uw kantoorruimte. In onze containerterminal aan de Herastraat te Tilburg
beschikken wij over meer dan 5000 m1 archiefopslag. Dit staat geconditioneerd
en brandveilig opgeslagen in afgesloten units. Wij hebben mogelijkheden van 
enkele meters archief tot vele honderden meters. Ook beschikken wij over speciaal
ontwikkelde software waardoor uw archieven 24 uur per dag vanaf elke locatie 
online inzichtelijk zijn. Er zijn bij ons veel mogelijkheden voor archiefbeheer, 
afgestemd op uw behoefte.

U kunt denken aan:
l  Statisch opslaan van uw archieven; archieven staan opgeslagen en frequentie
   van opvragen is laag.
l  Dynamisch opslaan van uw archieven met eigen toegang; archieven staan 
   opgeslagen en u kunt tijdens kantooruren zelf uw archieven raadplegen door
   middel van een bezoek aan uw archiefunit.
l  Dynamisch opslaan van uw archieven met bestelling op afstand archieven staan
   opgeslagen en zijn compleet ingevoerd in onze database. U kunt op afstand een
   bestelling doen en dossier wordt via scan of fysiek aangeleverd.
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