Voel u thuis in uw
eigen appartement
bij Pim Senior!
Wij richten ons op uw verhuizing terwijl
u zich bezighoudt met andere belangrijke
zaken.

Blijenborch
Professional organizer

In samenwerking met

Wonen bij

Voel u blij en
geborgen
in uw eigen
appartement!
Een appartement met een
indeling waardoor zorg mogelijk
wordt en toch de huiselijkheid
van thuis aanwezig is
We willen toch allemaal oud worden op een
waardige manier, met aandacht en respect?

Blijenborch kan u
helpen met:


Hallo, ik ben Ria!

Opruimen &
verhuizen

Verhuizen kan nog een hele klus zijn. Wij helpen u graag met verhuizen, zodat u zich kan richten op zaken die echt belangrijk voor u zijn.

10 jaar geleden ontmoette ik mijn man tijdens een

check Opruimen oude woning

challenge in Italië voor Stichting Pim. Vanaf dat moment

check Opleveringsklaar maken van oude woning

heeft de stichting, samen met alle betrokkenen, een
speciale plek in ons hart.

check Inpakken en uitpakken

check Sorteren van inventaris

check Begeleiding op de verhuisdag

check Versturen verhuisberichten

De eerste jaren van ons huwelijk hebben wij in Friesland
gewoond (ik ben namelijk een rasechte nuchtere
Friesin...), maar eind 2017 zijn wij naar Brabant verhuisd



Informeren &
omzetten

en dat geeft ons nu weer de mogelijkheid om echt iets
voor deze mooie initiatieven te betekenen.

check Informeren instanties

check Communiceren met zorginstellingen

check Overzetten abonnementen

Als verhuiscoach help ik u graag zorgeloos verhuizen.

Tot snel!

 U ontzorgen
staat bij ons
op nummer 1! 

check Administratie (re)organiseren

check Overzetten van telefonie, internet, gas, water en elektra

Inrichting
check Intekenen meubilair voor nieuwe appartement
check Geven van inrichtings- en kleuradvies
check Regelen van schoonmaak

check Regelen van Handyman

Wij helpen u ook met verhuizen van
grote stukken en de opslag
Het verhuizen van alleen kostbare voorwerpen of het verhuizen van de gehele inboedel
(inclusief demontage en montage) is voor ons geen enkel probleem, wij helpen u graag.

Inboedelopslag

In- en uitpakken

Afvoer huisraad

UTS Van den Berg heeft een eigen

U wilt tijdig beginnen met uw

Wij kunnen de afvoer van overtolli-

opslagloods voor opslag van uw

spullen goed uitzoeken omdat u

ge inboedel, naar de kringloop of de

inboedel.

kleiner gaat wonen of u wilt alleen

milieustraat, voor u verzorgen.

hulp met in- en uitpakken? Uw wens
staat centraal!

Kunnen wij u ergens
mee helpen?
De mogelijkheden bespreken onder het
genot van een kopje koffie of thee?
Wij maken graag een afspraak (vrijblijvend en kosteloos) waarbij we
samen, aan de hand van een checklist, bespreken wat er moet
gebeuren en welke ondersteuning u wenst.

phone

06 33 03 37 07



info@blijenborch.nl

laptop www.blijenborch.nl

