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Welkom thuis

Hulp inschakelen bij 
verhuizing en of klussen
Zoals in het Sociaal Plan staat krijgt u, als de renovatie doorgaat,  
een verhuis- en herinrichtingskostenvergoeding.  

Mocht u hulp in willen schakelen bij het verhuizen naar de 
wisselwoning en terug, of bij de herinrichting van uw gereno-
veerde woning, dan kan dat. Wij hebben een aantal partijen 
gevraagd om een pakket van diensten samen te stellen, die zij 
kunnen leveren, om u te ontzorgen. En om een aantrekkelijke 
prijs voor u te maken. 
U bent uiteraard helemaal vrij om voor één van deze partijen te 
kiezen. U kunt de verhuizing en herinrichting ook zelf regelen. 

Stel dat u wel gebruik wilt maken van één of meer van  
de diensten, dan betaalt u zelf deze kosten rechtstreeks 
aan de partij, die u kiest.  U maakt ook zelf afspraken 
met de partij, die u kiest, over wat ze bij u komen doen, 
hoeveel dat kost en wanneer ze dat bij u komen doen.  
Wilt u een gesprek of meer informatie van één van de 
partijen? Dan kunt u rechtstreeks contact opnemen.  
Zie onderaan elke pagina de contactgegevens.
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Aanbod Visie-R 
Stichting Visie-R is een re-integratie bedrijf dat voor  
Portaal al vele jaren diverse opdrachten uitvoert.  
Kwaliteit en vakmanschap zijn de speerpunten in  
het uitvoeren van deze werkzaamheden. De mensen  
bij Visie-R nemen deel aan een leer-werktraject. Altijd onder leiding van een werkmeester,  
die garant staat voor de kwaliteit. Door deze werkzaamheden krijgen de mensen die bij 
Visie-R in een leer-werktraject zitten werkervaring, wat hen verder helpt met het vinden van 
een baan, of aanvullende opleiding. Visie-R stelt met u een pakket van diensten  
samen, waardoor zij u kunnen ontzorgen en u de zaken vooraf in één keer kunt regelen. 

Aanbod van Visie-R:
Wij kunnen, als u dat wenst, u volledig ontzorgen bij de 
verhuizing, of herinrichting van uw woning. En hebben 
voor u een aantal verhuispakketten samengesteld en 
diensten, tegen een aantrekkelijke prijs. 

1 – Klaar om te verhuizen - pakket: € 525,- 
 (van huidige woning naar wisselwoning)
• Inpakken van uw inboedel
• Het eraf halen van lampen, gordijnrails,    
 keukenapparatuur, etc.
• Het afdekken en sealen van zware, grote en   
 meubelen, die niet makkelijk uit elkaar te halen 
 zijn en die u in overleg met aannemer kunnen/
 mogen blijven staan

2 – Verhuizen naar de wisselwoning: € 275,- 
 per dagdeel, voor 4 personen, inclusief vervoer
• Verhuizing naar uw wissel woning*
• Neerzetten en uitpakken van uw inboedel 
 (indien gewenst en op uw aanwijzingen)
• Het eraf halen van lampen, gordijnrails, keuken-  
 apparatuur, etc.
Vooraf krijgt u van ons een exacte opgave van de tijd die 
dit in beslag gaat nemen
* meerprijs voor een verhuislift (indien nodig) is €95,- per dag

3 – Klaar om te terug te verhuizen - pakket: € 325,-  
 (van wisselwoning naar gerenoveerde woning)
• Inpakken van uw inboedel
• Eraf halen lampen, keukenapparatuur, etc. 
• Uitpakken meubelen die in de eigen woning 
 zijn achtergebleven

4 – Verhuizen van de wisselwoning naar de   
 gerenoveerde woning: € 275,- per dagdeel, 
 voor 4 personen, inclusief vervoer
• Verhuizing terug naar uw gerenoveerde woning*
• Neerzetten en uitpakken van uw inboedel 
 (indien gewenst en op uw aanwijzingen)
• Montage van uw lampen, gordijnrails,    
 keukenapparatuur, etc. 
Vooraf krijgt u van ons een exacte opgave van de tijd die 
dit in beslag gaat nemen
* meerprijs voor een verhuislift (indien nodig) is €95,- per dag

5 – Materiaal bij een eigen verhuizing
Wilt u graag zelf verhuizen? Dan kunt u bij ons verhuis-
dozen, meubelhoezen en kledingrekken lenen, tegen een 
borgsom van € 200,-. Levert u alles weer netjes bij ons in, 
dan krijgt u de borg terug. 
Voor de herinrichting bieden wij de volgende diensten: 
• Stucen: € 6,- per m2 inclusief materialen
• Schilderen muur (sausen): € 6,- per m2 
 (met sigma muurverf Ral 9000en 9001)
• Schilderen houtwerk: € 8,15  per m2 
 (met Sigma verf Ral 9000 en 9001)
• Behangen: € 6,- per baan (met bouwbehang)
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief materialen en BTW
Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om uw eigen verf of 
behang aan te schaffen. In dat geval krijgt u vooraf van ons 
een prijsopgave voor het schilderen of behangen, exclusief 
materiaal. 
Vloerbedekking, zeil of laminaat leggen: € 10,- per m2, 
exclusief materialen. De aanschaf van de vloerbedekking, 
zeil of laminaat gaat in overleg. 

Kiest u voor het aanbod van Visie-R of heeft u vragen:
• telefoon: 06-438 270 67
• e-mail: MHekman@Visie-r.nl
• www.visie-r.nl
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Aanbod Lagerberg Verhuisgroep 
Bij Lagerberg Verhuisgroep, een erkend verhuisbedrijf, kunt u erop vertrouwen dat  
zij aan de verhuizingen optimale zorg en aandacht zullen besteden. 
De inzet van vakkundig personeel en hun ervaring met dergelijke renovatieprojecten  
zullen er zeker aan bijdragen dat de verhuizingen naar volle tevredenheid  
zullen verlopen. Speciaal voor u maken zij  een scherpe prijs. 

Wat Lagerberg  Verhuisgroep voor u kan regelen: 

Basisverhuizing:  
• Levering benodigd verpakkingsmateriaal, 
 incl. matrashoezen(op telefonische afroep) 
• De dé- en montage van bedden, linnenkasten 
 en dergelijke 
• Het gebruik van garderobeboxen voor hangkleding 
• Het eventuele gebruik van een verhuislift 
• Het verhuistransport binnen de regio Leiden 
• Het in de nieuwe of tijdelijke woning plaatsen van   
 meubilair volgens aanwijzingen van uw cliënten 
• Het ophalen van de lege emballage 
 (op telefonische afroep) 
•	 Garantiecertificaat	met	een	allriskverzekering	tot	
 een maximum van € 100.000,-- 

Prijzen voor de basisverhuizing 
• 15 m³:  € 726,00 
• 20 m³:  € 786,50 
• 25 m³:  € 877,25 
• 30 m³:  € 998,25 
• 35 m³:  € 1.119,25 
• 40 m³:  € 1.282,60 
• 45 m³:  € 1.445,95 
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW

Bij een eenpersoonshuishouden geldt gemiddeld  
een inboedel van 15 tot 20 m³.  
Bij een tweepersoonshuishouden (zonder kinderen) is 
dat gemiddeld 25 tot 30 m³. En bij een gezin met  
2 kinderen is dat gemiddeld 40 tot 45 m³. 
Omdat dit per huishouden kan verschillen, komen wij 
vooraf bij u langs voor een opname. En maken wij een 
prijsopgave voor u. 

Eventuele extra diensten:  
• Inpakken van huisraad: per uur € 41,00
• Hulp bij afhalen van gordijnen, lampen en dergelijke:   
 per uur € 41,00 
• Vervoer naar de opslag en het opslaan van huisraad  
 en spullen: per m³ per maand € 6,35*
*  Er gelden extra kosten voor het transport van een piano 
  of vleugel
* Wilt u al uw spullen op laten slaan, dan moet u rekening  
 houden met een toeslag van 50% op de verhuiskosten
• Huren van een verhuislift (bemand met 2 personen) 
 is 125,- per uur (ex. BTW)

Ook als u gebruik wilt maken van de extra diensten, 
komen wij vooraf bij u langs voor een opname en  
maken wij een aparte prijsopgave voor u. 

Kiest u voor het aanbod van Lagerberg Verhuisgroep of heeft u vragen:
• telefoon: 070-511 92 62
• e-mail: info@lagerberg.nl
• www.lagerberg.nl



Aanbod van de aannemer, VIOS 
VIOS Bouwgroep, uit Utrecht voert het onderhoud en renovatiewerkzaamheden  
uit in uw woning. VIOS Bouwgroep is een familiebedrijf, wat al meer dan  
80 jaar bestaat. Wij zijn gespecialiseerd in en hebben ruime ervaring in  
duurzame renovaties, met behoud van de historische waarde van de woningen.   

VIOS kan u ontzorgen door het bieden van hulp bij herinrichting:
Wij bieden de volgende diensten aan:   

Kiest u voor het aanbod van VIOS of heeft u vragen:
• telefoon: 030-262 78 72
• e-mail: grevenstraat@vios-bouw.nl
• www.vios-bouw.nl

 Hulp bij herinrichting

• Laminaat laten leggen € 55,- per m2

• Vloerbedekking laten leggen € 51,- p/m2 (Desso assortiment)

• Vinyl (vloerzeil) / pvc laten leggen € 35,- p/m2

Wij bieden per soort vloerafwerking een aantal keuzes voor de afwerking. In de inspiratiewoning ziet u welke. 
Bovengenoemde kosten zijn inclusief het leggen van een ondervloer

Het afwerken van herstelde binnendeuren:  

• Voorlakken bestaande binnendeur € 115,- per deur

•	 Aflakken	bestaande	binnendeur		 €	90,-	per	deur

• Voorlakken kozijn binnendeur € 45,- per kozijn 

•	 Aflakken	kozijn	binnendeur	 €	57,-	per	kozijn	

Aflakken is in een standaard witte kleur RAL 9010, 9001 of 9016

• Aanbrengen van spachtelputz (2mm) € 35,- per m2

• Aanbrengen van behang € 18,- per m2 

• Sauswerk (wand of plafond)  € 17,- per m2

• Aanbrengen stucwerk (sausklaar)  € 38,- per m2 

Sausen is in een standaard witte kleur RAL 9010, 9001 of 9016

Alle prijzen zijn inclusief materiaal, arbeid en BTW.  
Het is niet mogelijk om uw eigen materialen aan  
te laten brengen door de aannemer. 


