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Gespecialiseerd in complexe 

verhuizingen Een projectverhuizing is een uiterst gecompliceerd proces. 

Tal van zaken moeten doordacht worden georganiseerd. 

De PPV’er neemt u die zorg uit handen. Of het nu gaat 

om een interne verhuizing of een verhuizing naar een 

nieuwe locatie, wij hebben de kennis en ervaring om het 

hele traject soepel te laten verlopen.

Alles is modulair, dus verhuisbaar  
Alle te verhuizen kantoren, bedrijven en instellingen zijn in te delen in modules. De kracht 

van de PPV’er is dat hij de verschillende modules onderkent, ze op een efficiënte manier 

uit elkaar neemt, transporteert en in de nieuwe omgeving terugbrengt tot een werkend 

geheel.

Logistieke kracht
De projectverhuizing vereist een gedetailleerde logistieke aanpak. Wij staan borg voor 

een perfecte coördinatie waardoor uw verhuizing in één vloeiende beweging verloopt. 

Alles in de juiste volgorde; alles op het juiste moment, met een minimale onderbreking 

van de bedrijfsprocessen.

Modern geëquipeerd 
De PPV’er heeft voor elk type verhuizing specialistisch materieel ter beschikking voor 

een vakkundige demontage en een zorgvuldig transport van uw goederen. 

Beschikbaarheid 
PPV’ers onderscheiden zich door hun beschikbaarheid van mensen en middelen op het 

tijdstip dat ú wenst.



Deskundige 

 projectbegeleiding

Verhuizen is een kwestie van vertrouwen. U als opdracht-

gever laat uw bedrijf achter in handen van de verhuizer. 

Als ervaren specialist zorgen PPV’ers ervoor dat alles op de 

nieuwe werkplek komt te staan… én werkt. 

Helder verhuisplan
Het verhuisplan, waarin het gehele proces helder staat omschreven, komt in nauw  

overleg met u tot stand. De PPV’er geeft daarbij deskundig advies. 

Respect voor uw wensen
Een PPV’er luistert naar de wensen van de klant. We stellen ons flexibel op, bijvoorbeeld 

als het gaat om de bereikbaarheid van uw eigendommen. Zo kan de inhoud van een 

kast in een afsluitbare rolcontainer worden geplaatst. Terwijl de kast reeds is over-

gebracht naar de nieuwe locatie, blijft de inhoud tot het laatste moment beschikbaar.

Instructie medewerkers
Wanneer uw medewerkers worden betrokken bij de verhuisactiviteiten, geven wij  

duidelijke instructies. Bijvoorbeeld hoe moet worden omgegaan met het materieel.

Eén contactpersoon 
Gedurende het gehele verhuistraject heeft u te maken met één contactpersoon, die het 

proces exact kent en begeleidt.

Evaluatie
De PPV’er verzorgt een verhuizing tot in de puntjes. Direct na de verhuizing maken we 

met u een rondgang om vast te stellen of alles perfect is verlopen.

Nazorg 
Een verhuizing stopt niet als de inventaris naar de nieuwe locatie is overgebracht.  

Ook voor de nazorg in de weken daarna kunt u op ons rekenen. Een bureau op hoogte 

stellen, whiteboards ophangen of een indeling alsnog wijzigen, u zegt het maar.  

En vanzelfsprekend collecteren wij het verbruikte verhuismateriaal.



Goede referenties

Van ziekenhuis tot ministerie, van bibliotheekarchief tot 

oliemaatschappij; PPV’ers hebben tal van kantoren,  

bedrijven en instellingen naar volle tevredenheid verhuisd. 

Kijk op onze website: www.ppv.nl

PPV-keurmerk

Het PPV-keurmerk geeft u de garantie dat de project- 

verhuizer over de kwaliteiten beschikt om elk herhuis-

vestingsvraagstuk op succesvolle wijze te volbrengen.  

De leden voldoen aan de volgende eisen:

Gekwalificeerd
PPV heeft in samenwerking met VTL Opleiding & Training een eigen opleiding ontwik-

keld. Bij iedere projectverhuizing hebben de verantwoordelijke verhuismedewerkers de 

noodzakelijke deelopleidingen voltooid. 

ISO-gecertificeerd
De PPV’er is door een onafhankelijke instantie gecertificeerd en voldoet minimaal aan de 

ISO 9000-norm. Afspraken zijn vastgelegd in kwaliteitshandboeken en er wordt continu 

gewerkt aan verbetering en aanscherping van de processen.  

VCA-gecertificeerd
Alle leden zijn tevens VCA*-gecertificeerd. Een PPV’er werkt volgens de gestelde Arbo- 

en veiligheidsnormen en is in staat zelf een risico-inventarisatie en -evaluatie te maken 

bij complexe projecten. De medewerkers zijn op de hoogte van de actuele regelgeving. 


