INBOEDEL ONTRUIMING / BEZEMSCHOON:
Er zijn bepaalde situatie waarbij een woning leeg moet worden opgeleverd.
Als u zelf geen tijd heeft of niet in staat bent om een inboedel op te ruimen,
of een ruimte op te leveren dan kunt u contact met Kringloop Simpel opnemen!!
Door onze zorgvuldigheid, klant vriendelijkheid en discretie komen wij zelden voor verassingen
te staan, bent u zelf in de situatie gekomen dat een woning, appartement of ruimte (met spoed) moet
worden ontruimd?
Lijst:
INBOEDEL ONTRUIMING / BEZEMSCHOON:
• Bij een verhuizing naar een zorgcentrum.
• Bij echtscheiding.
• Bij overlijden.
• Bij verkoop van een huis.
• Bij opzegging van een huurwoning.
Wij onderscheiden ons doordat we zelf een Kringloopwinkel hebben
waar de spullen weer kunnen worden hergebruikt voor een tweede leven.
(Wij berekenen geen voorrijkosten en de offerte is geheel vrijblijvend en gratis)
Wat doen wij:
- Leegruimen / Ontruimen van de woning, appartement en/of andere ruimtes en het afvoeren van
gehele inboedel.
- Verwijderen van alles wat niet bij de oplevering hoort b.v. rails, schroeven, pluggen, spijkers etc.
- Milieubewust afvoeren van afval meestal in eigen beheer.
- Verwijderen en afvoeren van diverse soorten vloerbedekking (ook parket en laminaat), met
uitzondering van asbesthoudende materialen
- Bezemschone oplevering,
- Het leegruimen van een woning is vaak een emotionele gebeurtenis, ook daar houden we in onze
werkwijze rekening mee.
- Wij werken discreet en hebben geen bus met reclame en advertenties etc.
- We kopen niets op, wij adviseren en bemiddelen slechts bij het ontruimen van uw inboedel.
Ons werkgebied: Gehele regio Utrecht! Informeer gerust voor ander werkgebied, heel veel is mogelijk
!!!
De eventuele kosten per ontruiming verschillen natuurlijk heel erg, daarom komen wij graag gratis en
vrijblijvend langs om een offerte op te stellen.
We werken zorgvuldig, klant vriendelijk, discreet en zo goedkoop mogelijk voor u.

