
De zomervakantie is een periode waarin u en uw medewerkers kunnen genieten van 
welverdiende vrije dagen. Vaak is dit voor onderwijsinstellingen toch een drukke 
periode. Er worden renovaties aan gebouw en inventaris uitgevoerd, er vindt een grote 
schoonmaak plaats en de lokalen worden opnieuw ingericht op basis van de nieuwe 
leerlingenaantallen. U wilt natuurlijk dat de ingehuurde en eigen medewerkers deze 
werkzaamheden zo snel en effi ciënt mogelijk kunnen uitvoeren. Maar wat doet u met al 
dat meubilair en wie voert alle facilitaire werkzaamheden en klusjes uit?

Ongestoord werken
Wij ondersteunen uw onderwijsinstelling graag tijdens de zomerperiode. 
POT Verhuizingen is niet alleen een erkend verhuisbedrijf, maar ook facilitair 
samenwerkingspartner. En die combinatie betekent dat we op verschillende manieren 
uw zorgen kunnen overnemen. Het (tijdelijk) verplaatsen van de inventaris van een 
klaslokaal vereist een goede organisatie. Meubels (de)monteren, apparatuur aansluiten, 
de ruimte inrichten; we leiden dit van begin tot eind in goede banen. Helemaal op maat, 
zodat iedere werknemer en ook de leerlingen zich na de vakantie thuis voelen in het 
klaslokaal. Tijdelijke opslag nodig zodat er ongestoord gewerkt kan worden? 
Geen probleem, dan slaan we de spullen tijdelijk op in ons goed beveiligde magazijn. 
Wel zo makkelijk en zo kunnen de medewerkers plezierig werken.

Klaar voor het nieuwe schooljaar
Haperende digiborden en andere apparatuur tijdens de eerste schooldag van het nieuwe 
jaar wilt u natuurlijk voorkomen. Ook daarin kan POT u bijstaan. We zorgen ervoor dat 
wanneer we het meubilair en andere spullen weer op de juiste plek hebben gezet en 
opnieuw hebben aangesloten, de apparatuur klaar is voor gebruik. Alles tot in de puntjes 
voorbereid. Dat is nog eens een ontspannen begin van het nieuwe schooljaar!

Neem snel contact op met uw vaste aanspreekpunt
Onze klanten waarderen POT niet alleen om de uitstekende dienstverlening en 
professionele vakmensen, maar ook om de korte lijnen waar wij als familiebedrijf voor 
staan. Geen lange wachttijden en drie keer doorverbinden voordat u antwoord krijgt, 
maar gewoon een vast aanspreekpunt. Uw aanspreekpunt John Beumer vertelt u graag 
meer over de mogelijkheden die wij u kunnen bieden en op welke dagen onze vakmensen 
beschikbaar zijn. Tevens komt er altijd één van onze specialisten bij u langs om uw wensen 
te bespreken en hoe wij deze kunnen invullen. John is bereikbaar via 033-450 82 34 en 
accountteam@potholding.nl. 

Met vriendelijke groet,

Wim POT 

Zorgeloos het nieuwe 
schooljaar beginnen?
Wij helpen u!

In april 2018 heeft POT de 
verhuizing naar ons nieuwe 
schoolgebouw verzorgd. We 
hadden als school de uitdaging 
om onze schoolinventaris van 
ons oude naar het nieuwe 
schoolgebouw te verhuizen. 
Hier kwam behoorlijk wat 
vakwerk bij kijken omdat 
ons oude gebouw kwetsbaar 
was en er geen lift aanwezig 
was. Vooraf hebben we met 
POT goede en duidelijke 
afspraken gemaakt over de 
verhuizing. De verhuizers 
van POT werken hard en zijn 
klantvriendelijk. Ik zou POT dan 
ook zeker aanbevelen bij andere 
onderwijsinstellingen.

Guus Peek, OPDC Utrecht



         Vakmensen
POT werkt met gediplomeerde vakmensen die luisteren 
naar uw wensen en eisen. Elke verhuizing en ieder 
opslagtraject, groot of klein, krijgt bij ons de volledige 
aandacht.

         Maatwerk
Ontzorgen, dat is waar POT voor staat. Wij ontzorgen u 
in het voortraject, tijdens het verhuis/opslagtraject en 
bij alles wat hier (in)direct bij komt kijken.

         Duurzaam en sociaal
POT heeft jarenlange ervaring in zakelijke en 
particuliere verhuizingen en hoogwaardige en veilige 
opslag. Ons uitgangspunt is kwaliteit. 

Ons familiebedrijf bestaat al meer dan 110 jaar. In al die jaren zijn we uitgegroeid tot een van de grootste 
verhuisbedrijven in Nederland. Naast complete verhuizingen kunt u ook bij ons terecht voor opslag, kunsttransport 
en logistieke dienstverlening. Met vestigingen in Amersfoort, Apeldoorn, Utrecht en Zeist zijn we altijd goed 
bereikbaar. Waar u ons ook voor nodig heeft: deze 5 zekerheden zijn altijd gegarandeerd. Want wij zijn pas tevreden 
als we úw verwachtingen overtreffen.

Heeft u vragen? Vestigingen Aangesloten bij
T   033 450 82 10 
E   info@potholding.nl
I    www.pot-verhuizingen.nl

Amersfoort, Apeldoorn 
Utrecht, Zeist

Klusjesman Arjan
Onze klusjesman Arjan ondersteunt uw onderwijsinstelling, met zijn jarenlange 
ervaring, bij allerlei klusjes. Van het (de)monteren of installeren van whiteborden, 
digiborden en meubilair tot het installeren van de ICT.

         Zekerheid
Milieuzorg staat bij POT al jaren hoog op de agenda. 
Ons pand in Amersfoort heeft geen gasaansluiting en 
is dus CO2-neutraal en de uitstoot van ons wagenpark 
wordt gecompenseerd.

         Zorgeloos
POT heeft al heel wat logistieke projecten op de 
naam staan. Van particuliere verhuizingen tot grote 
bedrijfsverhuizingen en opslag van meubels of 
kunstobjecten. Onze specialisten hebben niet alleen 
verstand van logistiek en opslag, maar ook van uw 
branche.

De 5 zekerheden  

van POT Verhuizingen


