
Verkoopvoorwaarden verhuizingen 
Op onze dienstverlening zijn de volgende voorwaarden van toepassing: 

• Van toepassing zijn de algemene voorwaarden voor Verhuizingen (AVVV 2015), 
Bewaarneming Verhuisgoederen (AVBV 2015) en Uitvoering van Handymandiensten 
(AVHD 2015). Per inboedel wordt een Garantiecertificaat afgesloten met een 
standaard dekking tot maximaal € 100.000. De voorwaarden kunt u hier 
downloaden. (https://www.erkendeverhuizers.nl/algemene-voorwaarden) 

• De verhuisopdracht en verhuisdatum zijn onder voorbehoud van acceptatie door 
Holwerda Top Movers. 

• Wij gaan uit van de juistheid van de door u aangeleverde gegevens. De 
opdracht wordt beperkt tot de genoemde werkzaamheden en aantallen (uren 
/ verhuisafstand / verhuisvolume / dozen enz.). Meerwerk wordt tegen meerprijs 
uitgevoerd. Wij garanderen de uitvoering van uw opdracht op de afgesproken datum 
tot maximaal 10% meerwerk zonder meerkosten. Bij grotere afwijkingen zullen wij u 
een alternatieve oplossing aanbieden. 

• Indien er volgens u onjuistheden in de opdrachtbevestiging staan vermeld, dient u 
ons dit binnen 7 dagen schriftelijk of via e-mail kenbaar te maken. 

• Wij gaan uit van een goede bereikbaarheid voor vrachtwagens van beide 
woningen, dat wil zeggen dat minimaal 1 verhuiswagen kan parkeren op 
maximaal 25 meter loopafstand van de hoofdingang. 

• Wij verhuizen uitsluitend de gebruikelijke huisraad en/of 
kantoorinrichting. Bijzondere, zware en/of kostbare objecten of omstandigheden 
dient u bij opdracht aan te geven; deze worden uitsluitend geaccepteerd indien dit 
op de opdrachtbevestiging staat vermeld. Gevaarlijke, explosieve en/of illegale 
zaken zijn uitgesloten van onze dienstverlening. 

• In geval van opslag van uw inboedel dient u zelf voor verzekering zorg te 
dragen. Vermoedelijk is dit inbegrepen in uw lopende verzekering, in welk geval u de 
opslag eenvoudig kunt melden bij uw eigen verzekeringsmaatschappij. 

• In geval van opslag is retentierecht van toepassing: Indien u als opdrachtgever in 
(betalings)verzuim bent, is Holwerda Top Movers gerechtigd de opgeslagen zaken 
onder zich te houden totdat u het totaal verschuldigde bedrag heeft voldaan. Indien 
u duurzaam in gebreke blijft ondanks aanmaning en sommatie, hebben wij het recht 
om de opgeslagen zaken te verkopen of te vernietigen. 

• Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW. 


