Klussen  in  en  om  uw  woning:  
-  Werkzaamheden  om  uw  huis  beter  verkoopbaar  
    te  maken
-  Woning  aanpassingen  in  uw  nieuwe  woning,  
    denk  hierbij  aan  drempelhulpen,  verhoogd  toilet,  
    wandbeugels,  enz.
-  Uw  huurwoning  terugbrengen  naar  de  staat  
    volgens  de  norm  van  de  verhuurmaatschappij
-  Het  leggen  van  laminaat
-  Meer  klussen  die  u  uit  handen  wilt  geven
TPC  is  een  verhuisbedrijf  dat  al  ruim  tien  jaar  in  de  
zorg  actief  is.  Wij  weten  dan  ook  als  geen  ander  
wat  voor  een  impact  een  verhuizing  op  u  heeft.  
Ons  doel?  De  zorgen  rondom  een  verhuizing  uit  
handen  nemen  van  de  cliënt,  de  familie  en  
kennissen.
Bij  ons  kunt  u  zelf  een  pakket  samenstellen  door  te  
kiezen  uit  de  hieronder  omschreven  diensten,  allen  
uitgevoerd  door  gespecialiseerde  bedrijven.  Door  
een  nauwe  samenwerking  met  deze  bedrijven  
komen  we  snel  tot  een  fantastisch  resultaat.

Onze  diensten
Welke  diensten  kunnen  wij  u  bieden?    
Verhuisservice:
-  het  maken  van  een  verhuisplan  en  plattegrond
-  In-  en  uitpakservice
-  Levering  van  verhuismaterialen  
    (o.a.  verhuisdozen)        
-  (De)monteren  van  uw  meubels  
-  Het  verhuizen  van  uw  inboedel
-  Installeren  van  al  uw  electrische  apparaten
-  Ophangen  van  lampen,  schilderijen,  gordijn            
      rails,  e.d.

Facilitaire  diensten:
Onze  facilitaire  diensten  kunnen  u  ondersteun-
en  in  het  schoon  opleveren  van  zowel  de  oude  
als  nieuwe  woning.  
Ook  kunnen  ze  voor  u  het  achterstallig  groenon-
Ook  kunnen  ze  voor  u  het  achterstallig  groenon
derhoud  aanpakken,  zodat  de  oude  woning  er  
weer  verhuur-  of  verkoopbaar  bij  staat.
Ontruiming:
Onze  facilitaire  dienst  kan  binnen  24  uur  de  
woning  ontruimen  en  bezemschoon  opleveren.  
Spullen  worden  tussentijds  opgeslagen.  
Zijn  er  spullen  die  u  weg  wilt  doen,  maar  zijn  
eigenlijk  nog  goed?  
Dan  krijgen  deze  een  tweede  leven  bij  een  van  
de  door  u  geselecteerde  kringloopwinkels.  

Uw  voordeel

Schilderwerk:
Voor  zowel  uw  nieuwe  als  oude  huis  kunnen  wij  
de  muren  en  plafonds  witten,  stucen  of  behang-
en.  U  kunt  de  kleur  kiezen  aan  de  hand  van  de  
kleurenwaaier.  
Ook  voor  het  beter  verkoopbaar  maken  van  uw  
woning,  kunt  u  een  beroep  op  ons  doen.
Vloerbedekking:
Het  leveren  en  leggen  van  een  nieuwe  vloer,  
zowel  laminaat,  linoleum  als  vloerbedekking.
Uiteraard  kunt  u  van  te  voren  kiezen  uit  een  
stalenboek.  Hierin  staan  vele  opties  met  diverse  
prijs-  kwaliteitsverhoudingen.  

○  Eén  contactpersoon
○  10%  korting  op  alle  diensten
○  Vrijblijvende  offerte  of  verhuisadvies
○  Geen  omkijken  naar  uw  verhuizing
○  Samenwerking  met    gespecialiseerde  en  
      betrouwbare  bedrijven.
○  Eén  offerte-  en  factuur  voor  alle  diensten,                                
      dus  geen  verrassing  achteraf.
○  Wij  bieden  onze  werkzaamheden  aan  in  heel    
      Nederland
Heeft  u  interesse?  Neem  gerust  contact  met  
ons  op!  

info@tpc-logistics.nl

