
De Bresser Verhuizingen BV is uw partner bij 

uw projectverhuizing en alles daaromheen!

Met vele jaren ervaring en meer dan 100 bedrijfs-, school- en zorgverhuizingen per

jaar, heeft De Bresser Verhuizingen een naam opgebouwd als dé projectverhuizer in

regio Brabant. Verder hebben wij inmiddels een groot aantal landelijke klanten voor

wie wij in geheel Nederland en België de interne en externe verhuizingen organiseren.

Een bedrijfsverhuizing vergt een goede voorbereiding met kennis van zaken.

Verhuizen is niet zonder risico’s, het is veel meer dan enkel transport of het verplaatsen

van meubilair en goederen van locatie A naar B. De Bresser Verhuizingen zorgt ervoor

dat uw zakelijk verhuizing correct, snel en efficiënt verloopt. Alles binnen vooraf 

gemaakte afspraken met een strakke tijdsplanning. Dit om ervoor te zorgen dat u snel

weer volledig operationeel bent! 

www.debresserverhuizingen.nl



Voor zowel interne als externe verhuizingen bent u bij De Bresser Verhuizingen aan het

juiste adres. Wij hebben gekwalificeerde projectverhuizers, projectleiders en handymans

in dienst die een complex traject perfect kunnen verzorgen en begeleiden. In de voorbe-

reiding naar uw verhuizing kunt u door ons ook het verhuismanagement laten verzorgen.

Wij kunnen u met onze expertise in het voor- en natraject over de verhuisgerelateerde

zaken adviseren. Tevens hebben wij speciaal voor de zakelijke markt nog enkele aan-

vullende diensten, o.a. archiefopslag, archiefbeheer en raamcontracten voor 

personeelsverhuizingen. Ook kunt u bij ons, tijdelijk of voor langere termijn, ruimte 

reserveren in ons magazijn voor opslag van uw kantoormeubilair of producten.

Met een Online applicatie kunt u op afstand uw meubilair inzien en desgewenst voor een

locatie bestellen. Dit alles voor transparante en vaste M3 tarieven. 

De Bresser Verhuizingen ontzorgt u volledig in het gehele traject van plannen tot daad-

werkelijke verhuizing. Onze adviseur komt graag bij u langs om uw specifieke wensen en

onze mogelijkheden met u door te spreken.
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