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Verhuizen wordt kinderspel – met deze tips om uw 

voertuig veilig te beladen 

Een kleine bestelwagen of vrachtwagen zo beladen dat er zo veel mogelijk in past en er 

toch niets gebeurt, is niet alleen een kwestie van ervaring, maar ook van de juiste 

manier van beladen. 

 
De meeste mensen verhuizen niet vaak. Dat geldt ook voor het rijden met een gehuurde 

verhuiswagen. Niet alleen is de afmeting van het voertuig ongewoon. Ook het beladen van de 

eindeloos lijkende laadruimte is voor de meesten geen dagelijks werk. Hierdoor gaat het nog 

wel eens ongewild mis. 

 
Daarom hebben wij verschillende handige tips op een rij gezet voor het veilig en op de juiste 

manier beladen van een bestel- of vrachtwagen. Zo weet u zeker dat uw verhuizing soepel 

verloopt! 

 
 

 

De verhuiswagen goed en veilig beladen 
Van de voorbereiding tot het vastzetten van de lading 

 

Stap 1: de juiste voorbereiding 

• Pak de verhuisdozen niet te vol – u moet ze 

immers nog dragen. 

• Pak systematisch in – zware spullen onderin 

en lichte bovenop. 

• Gebruik zoveel mogelijk hetzelfde formaat 

verhuisdozen – dit vergemakkelijkt het inladen 

en u kunt de laadruimte optimaal benutten. 

• Wikkel breekbare voorwerpen als spiegels, 

foto’s, schilderijen en lampen in 

verhuisdekens. 

• Zet meubels en andere zaken vast, 

bijvoorbeeld met span- en sjorbanden. 

 
Let op: gebruik echte verhuisdozen en geen bananendozen of andere ‘gewone’ dozen. De 

kosten die u hierdoor denkt te besparen, staan in geen verhouding tot de schade die 

eventueel kan ontstaan – vaak al op de eerste meters. 

https://www.sixt.nl/bestelwagens/
https://www.sixt.nl/verhuisservice/verhuismaterialen/
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Stap 2: het inladen 

• Begin met de verhuisdozen. 

• Stapel de dozen altijd in rijen en benut de volledige hoogte van het voertuig. 

• Laad zware zaken eerst in en leg hier lichtere zaken op. 

• Bevestig spiegels, planken en lange voorwerpen aan de zijkant van het voertuig – 

de verhuiswagen kan gaan schommelen als u erin bezig bent. 

• Plaats grote meubelstukken in het midden van de laadruimte. 

• Zet kleine meubels op de vloer en gebruik ook de ruimte onder stoelen en in kasten 

om spullen te verstouwen. 

• Plaats voorwerpen met de voorkant of met de achterkant tegen elkaar. 

• Laad zware elektronische apparatuur als koelkasten en wasmachines pas tot slot in – 

bescherm en stut de spullen die zich al in het voertuig bevinden. 

 
Let op: verdeel het gewicht gelijkmatig over het voertuig en zorg voor een goede 

verdeling van de meubelstukken. 

 

Stap 3: de lading vastzetten 

• Maak uzelf vooraf vertrouwd met de wettelijke en technische bepalingen voor het 

veilig beladen van uw bestel- of vrachtwagen. 

• Gebruik verhuisdekens om uw meubels te beschermen tegen krassen en deuken. 

• Let bij sjorbanden op het volgende: 

• Sjorbanden moeten voorzien zijn van een correct GS-keurmerk & TÜV-keurmerk. 

• Op het label moeten de LC-waarde en de breeksterkte vermeld staan. 

• Sjorbanden moeten altijd afgestemd zijn op de bindrails in de laadruimte. 

• Sjorbanden moeten in onberispelijke staat zijn, zonder inkepingen, beschadigingen of 
sporen van slijtage. 

 
Let op: de spullen die u het eerst in de verhuiswagen hebt gezet, komen er ook het laatst weer 

uit. Zorg er bovendien voor dat u de looproute in uw nieuwe woning niet blokkeert. 

 

Stap 4: het uitladen 

• Neem bij warm weer regelmatig tijd voor een pauze. 

• Houd het aantal helpers beperkt en voorkom dat ze elkaar in de weg lopen. 

• Leg bij een schuin aflopende straat of oprit een remblok onder de wielen van het 
voertuig. 

 
Let op: wacht voor alle zekerheid 24 uur voordat u de koelkast of vriezer weer 
inschakelt. 

https://www.sixt.nl/bestelwagens/
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De Sixt-verhuispakketten: 
 

VERHUISPAKKET KOPEN – PRIJS IN €* 
Verhuispakket klein   € 23,39 / pakket 

(bestaand uit 3 verhuisdekens, 

3 sjorbanden met klemgesp, 5 verhuisdozen) 

 
 

VERHUISMATERIAAL KOPEN – PRIJS IN €* 
Verhuisdeken €   3,05 / stuk 

Verhuisdozen   € 11,18 / 5 stuks 

Sjorband met klemgesp €   3,05 / stuk 

Sjorband met ratel €   9,15 / stuk 

 
VERHUISMATERIAAL HUREN – PRIJS IN €* 
Steekwagen   € 13,21 / dag 

Rolplateau €   5,08 / dag 

 
Hebt u al een bestelwagen gehuurd, maar nog geen verhuismateriaal? Hier kunt u alle 

extra’s gemakkelijk bijboeken. 
 
*Alle prijzen zijn inclusief btw. De prijzen op deze pagina zijn een indicatie en kunnen afwijken van de huidige prijzen. Informeer daarom 

altijd naar de actuele aanbiedingen. Hartelijk dank! 

 

 

Onze tip voor uw volgende verhuizing: 

In de weekeinden is de vraag naar een verhuiswagen altijd bijzonder hoog. Plan daarom als 

het kan uw verhuizing in de periode maandag t/m donderdag en profiteer van het 

prijsvoordeel. 

 
Nog vragen? 

Hebt u nog vragen over het beladen van een voertuig of wilt u een bestel- of 

vrachtwagen reserveren? Bel ons gerust, wij zijn u graag van dienst. 

 

+31 (0)23 56 986 56 

 

https://www.sixt.nl/bestelwagens/
https://www.sixt.nl/php/profile/reservationchange

