Muutto-ohjeita
MUUTTO-OHJEET
Kotimuutto
Kun muutat kotimaassa, ota huomioon seuraavat asiat:
Irtisano asuntosi kaikki sopimukset. Irtisano asuntosi
ajoissa, jotta ei tarvitse maksaa ylimääräsitä vuokraa.
Tee osoitteenmuutosilmoitus. Yhdellä ilmoituksella voit
tehdä
osoitteen
muutoksen
postiin
ja
maistraattiin. Osoitteenmuutos
Tee
osoitteenmuutokset
pankkiisi,
luottokortin
antajille, lehtitilauksiin.
Tee muuttovakuutus. Muuttomiesten vakuutukset kattavat
kuljetusvahingot ja kiinteistöihin aiheutuneet vahingot
tiettyyn rajaan asti. Erityisen arvokkaille esineille
kannattaa ottaa oma vakuutus
Siirrä vakuutukset uuteen osoitteeseen.
Ilmoita uudesta osoitteesta kaikille tuttavillesi,
perheenjäsenille.
Tee uuteen osoitteeseen edellisen asunnon sopimukset
(Vesi, sähkö, jätehuolto, internet jne).
Siivoa asunto. Autajme mielellämme loppusiivouksessa.
Luovu turhista esineistä ja vaatteista, niin muuttokin
helpottuu.
Pakkaa
tavarasi.
Tavarat
kannattaa
pakata
muuttolaatikoihin.
Muutto
nopeutuu
silloin
huomattavasti.
Pakkaamisessa kannattaa käytää saatavilla olevia
pakkaustarvikkeita. Meiltä saat tarvikkeet ja vaikka
pakkauspalvelun.
Sovi vuokranantajan kanssa lopputarkastuksesta ja

aikataulusta.
Ilmoita naapureille, että olet muuttamassa. Tiedote
kannattaa laittaa taloyhtiön ilmoitustaululle.
Tutkimusten mukaan muutto on komanneksi stressaavin
elämässä tapahtuva asia. Älä sterssaa, anna meidän
hoitaa muutto.
Tarvitsetko varastoa? meiltä saat myös varastointiin tilat.

Yritysmuutto
Kun yrityksesi muuttaa, ota huomioon seuraavat seikat:
Nimeä yrityksesi muuttopäällikkö
muuttoyrityksen kanssa.

ja

yhteyshenkilö

Suunnittele kuka pakkaa mitäkin. Autamme mielellämme
pakkaamisessa.
Hanki riittävästi pakkausmateriaalia ja – muita muuttoon
tarvittavia tarvikkeita. Meiltä saa edullisesti
muuttolaatikot ja pakkaustarvikkeet.
Kalusteet, joita on hankala siirtää, kannattaa purkaa.
Autamme mielellämme kalusteiden purkamisessa ja
kasaamisessa. (tarkemmat ohjeet muuton suunnittelussa).
Hyvä esivalmistelu nopeuttaa muuttoa huomattavasti.
(Hyvin suunniteltu muutto on jo puoliksi tehty).
Selvitä etukäteen muuttoautolle riittävästi tilaa oven
lähistöltä. (43 kuution muuttoauto tarvitsee noin 12
metriä vapaata tilaa)
Pakkaa paperit ja henkilökohtaiset välineet laatikoihin.
Merkitse laatikot omalla nimellä.
Tee muuttokartta uuteen toimitilaan. Näin muuttomiehet
voivat viedä tavarat oikeisiin paikkoihin suoraan.
Annamme mielellämme tarkemmat ohjeet muuttoa
suunniteltaessa.
Ota yritykselle muuttovakuutus.
Ilmoita kaikille sidosryhmille ja asiakkaille osoitteen
muutoksesta. Muista ilmoittaa uusi osoite myös

viranomaisille.
Muuta uusi osoite internet sivustollesi.
Varaa riittävästi muuttajia, jotta muutto sujuu
sutjakkaasti.
Yrityksesi liike jatkuu. Jotta se jatkuisi ilman
katkoksia, annamme miellämme neuvoja siihen liittyen.
Ennen muuttoa kannattaa selvittää uuden toimitilan
siisteysremonttitarpeet, muutostöiden tarve ja kalustus.
Annamme mielellämme tarjouksen siisteysremontista,
siivouksesta, kalustamisesta ja asennuksista.

