Flyttemandens
gode råd til din flytning

Praktisk checkliste til forberedelse af
flytning

Mesterflyt har samlet nogle tips til en vellykket flytteproces. Rådene kommer fra erfarne
flyttefolk.

▢

Indkøb professionelle flyttekasser - eller lån dem af Mesterflyt

▢

Aftal en dato i god tid, så i ikke skal stresse i sidste øjeblik

▢

Sørg for at booke et flyttefirma i god tid, så i er sikker på at flytningen sker den ønskede dag

▢

Overvej hvor mange flyttekasser skal der bruges.
Rådfør jeg gerne med professionelt flyttefirma.

▢

Sørg for ikke at pakke kasserne for tunge. Det er fx en god idé at pakke en bund af bøger
og fylde kassen op med letvægt herefter.

▢

Overvej indpakning og transport af skrøbeligt og specielt indbo. Du kan altid få de rigtige
pakkematerialer hos et flyttefirma.

▢

Sæt tydelige mærker for enden af flyttekasserne, så de kan stables oven på hinanden, dette
giver en nemhed, for at sætte kasserne i de korrekte rum.

▢

Angiv ønsket placering af flyttekasserne (fx stue / køkken / børneværelse / kælder)

▢

Angiv mærker på flyttekasser med forsigtig / glas / porcelæn eller lignende, så placeres
flyttekassen korrekt under og efter flyttetransporten

▢

Husk at pakke glas og andet skrøbeligt ind i pakkepapir, så det ligger trygt og godt.

▢

Lad være med at blande alt for meget i flyttekasserne. Put køkkenting i én kasse, ting til
stuen i en anden kasse, børnelegetøj i en tredje og så fremdeles

▢

Tøm og evt. frigør møbler for indbo, ledninger og andet for en hurtig og effektiv nedpakning
på selve flyttedagen

Finder du ikke svar på det du ledte efter, så tøv ikke med at tage kontakt til os!

Ønsker I hjælp til jeres flytning?
Bestil et uforpligtende tilbud
Ring til os
45 61 700 750

Skriv til os
info@mesterflyt.dk

Lær os at kende
www.mesterflyt.dk

Flyttemandens
gode råd til din flytning

Praktisk checkliste til forberedelse af
flytning
Udover at følge vores ovenstående checkliste inden selve flyttedagen, så er disse praktiske
punkter også vigtige i forbindelse med en flytning fra en tidligere adresse til jeres nye hjem.

▢

Huske-/ Planlægningsliste til flytning (brug ovenstående)

▢

Meld flytning til offentlige myndigheder

▢

Meld flytning til arbejdsgiver

▢

Få styr på dine postkasser (på nuværende og kommende adresse)

▢

Skift læge (ved flytning til anden kommune)

▢

Aflæs vand, varme, gas og el i nuværende bopæl

▢

Ændringer hos SKAT

▢

Tilmeld / afmeld Medielicens

▢

Forsikringsselskaber - vær opmærksom på nye forsikringsbehov

▢

Internet og TV-udbydere

▢

Afmeld kontingenter du ikke længere har brug for

▢

Giv besked til familie, venner og bekendte

Finder du ikke svar på det du ledte efter, så tøv ikke med at tage kontakt til os!

Ønsker I hjælp til jeres flytning?
Bestil et uforpligtende tilbud
Ring til os
45 61 700 750

Skriv til os
info@mesterflyt.dk

Lær os at kende
www.mesterflyt.dk

