
Beoordelingen 2011 

Na de verhuizing kunt u benaderd worden voor een tevredenheidsonderzoek en hier is ook ruimte voor opmerkingen. 

De opmerkingen van de klanten van 2011 kunt u hier teruglezen. 

 Saaie waarderingslijst maar verhuizing is nou eenmaal prima verlopen. Was lastig: drie hoog met ladderlift 

maar alles is probleemloos verlopen. Goede, zorgvuldige verhuizers! 

 Geweldig zoals er meegedacht werd. Vooral tijdens het plaatsen van de meubelen in de nieuwe woning. Top! 

 Dit was mijn 4e verhuizing met jullie en zoals altijd weer prima voor elkaar! 

 Ik ben , nu al voor de zoveelste keer, zéér tevreden met dit bedrijf. Als alle middenstanders zo werkten, zou 

iedereen in zijn nopjes zijn. Bovendien ook heel plezierig in de omgang. 

 2x verhuisd. Beide keren verdeeld over 2 dagen. Het gaf totaal geen stress de 2e keer, doordat u zeer helder 

bent en alles goed verloopt. Heel erg bedankt! 

 Zoals u uit de antwoorden kunt opmaken zijn wij over het ophalen, opslaan en weer terugbrengen van onze 

meubels zeer content. Personeel was zeer capabel, werkte hard en zorgvuldig en alles gebeurde op tijd. 

Kortom, zeer aan te bevelen 

 Kasten die toch niet heel verhuist konden worden, gingen uit en in elkaar. Erg flexibel in oplossingen. En goed 

voorzichtig met pas geverfde nieuwe woning. Erg tevreden. Prijs was goed in vergelijking met anderen. 

 Meer dan uitstekend verlopen 

 Speciale klasse, personeel geweldig. Het personeel mag zo bij binkbouw komen werken. Alle lof. 

 enige probleem was dat de afgesproken tijd niet werd nagekomen en dat de verhuizers zelf niet goed op de 

hoogte waren van wat er wel en niet mee moest, verder een prima verhuizing gehad 

 Schade ladekastje nog niet afgerond en vastgesteld door Mondial Movers. Wij wachten nog op taxatie schade 

door deskundige. Is afgehandeld. 

 Verhuizen is een vak! De Graaf beheerst dit prima hetgeen resulteerde in een verhuizing naar onze nieuwe 

woning in een relaxte en ontspannen sfeer voor zowel de verhuizers als voor ons zelf.  

 De oude antieke kast die 6 jaar geleden bij mijn ouders in het appartement neergezet is door De Graaf, mocht 

van mijn helaas overleden vader ALLEEN door de Graaf uit het appartement worden gehaald, dat was 1 van 

zijn uitdrukkelijk uitgesproken wensen!!!! 

 Alles prima verlopen, men was alleen uit de badkamer alle handdoeken vergeten. 

 Uitstekende behandeling.  Met veel rust en kalmte uitgevoerd. 

 Wij vinden verhuisbedrijf De Graaf GEWELDIG, en 't personeel krijgt een 10 !  

Met vriendelijke groeten, Fam. P. Kater 

 Zijn zeer tevreden.  

 Het is bijzonder dat mijn Familie al sinds 1980 zaken doet  met Plomper en de Graaf.  

Ook in absolute stress situaties blijven de verhuizers rustig en doorwerken! Mijn hartelijke dank! 

 Het betrof onze 1e ervaring met een verhuisbedrijf.  

Van A tot Z prima gegaan ook al waren de omstandigheden (harde wind) niet gemakkelijk 
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