
 
 

 

 

 

Gaat u verhuizen naar uw nieuwe woning? Dan zijn er een boel zaken om te regelen. 

Zoals de verhuizing van uw inboedel. WBO Wonen stelt hiervoor een verhuisaanhanger 

beschikbaar. Als huurder van WBO Wonen kunt u hier gratis gebruik van maken.  

  

Spelregels  

• Alleen klanten van WBO Wonen kunnen gebruik maken van de gratis verhuisaanhanger.  

• De verhuisaanhanger kan voor maximaal twee dagen of een weekend worden geleend. Het  

tijdstip van ophalen en terugbrengen overleggen we gezamenlijk.  

• Reserveer op tijd, want ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.  

• Bij het afhalen van de verhuisaanhanger betaalt u een waarborgsom van € 70,-. Deze  

waarborgsom krijgt u terug als de verhuisaanhanger in goede staat en op het juiste tijdstip terug  

wordt gebracht.  

• De verhuisaanhanger zelf is door WBO Wonen verzekerd.  

• Schade aan uw auto en inboedel is niet door WBO Wonen verzekerd. Schade aan derden is ook  

voor eigen rekening. Controleer daarom of deze zaken door uw eigen auto- en inboedelverzekering 

gedekt zijn. • De aanhanger wordt alleen gebruikt voor schone en droge spullen. Het is dus niet de 

bedoeling om grof vuil, (tuin) afval, etc. in de verhuisaanhanger te vervoeren.  

• Bij het afhalen ondertekent u een overeenkomst waarbij u zich bekend en akkoord verklaart met  

de voorwaarden.  

  

Belangrijk  

Wilt u de verhuisaanhanger lenen? Zorg er dan voor dat:  

• De bestuurder in het bezit is van een geldig rijbewijs B. Wij vragen u dit te laten zien bij het 

afhalen van de verhuisaanhanger.   

• De auto voorzien is van geldige verzekeringspapieren.  

• U een goedgekeurde nummerplaat heeft die gelijk is aan de nummerplaat van de  

trekkende auto.  

  

Bespreken van de verhuisaanhanger  

U kunt de verhuisaanhanger reserveren via telefoonnummer (0541) 58 22  

22. WBO Wonen is telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 8.30  

tot 17.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.  

  

Afhalen en terugbrengen van de verhuisaanhanger  

De verhuisaanhanger kan worden afgehaald en teruggebracht op maandag t/m donderdag van  

8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.  

  

Gegevens over de verhuisaanhanger  

Maximaal laadvermogen: 750 kg. Afmetingen verhuisaanhanger: 2,60 m lang x 1,35 m breed x  

1,50 m hoog.  

  

 


