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Internationale verhuizingen vragen om een 

bijzondere expertise. Met de gebundelde er-

varing van zeven partners staat de grootste 

internationale relocation organisatie van 

Nederland voor u klaar! Het grote voordeel 

is dat u altijd hetzelfde aanspreekpunt heeft. 

Een van de partners is KHZ Movers, gespeci-

aliseerd in verhuizingen overal ter wereld.

Verhuizen staat in de top 3 van meest stress-

volle gebeurtenissen in ons leven. Het is dan 

ook verstandig de verhuizing op tijd en goed 

te regelen. KHZ Movers biedt alle diensten 

die uzelf en/of uw medewerkers nodig heb-

ben voor, tijdens en na de verhuizing. “KHZ 

Movers regelt alles als u wilt verhuizen naar 

bijvoorbeeld Canada: een school voor de kin-

deren, een visum, een taalcursus en eventu-

eel de huisvesting; we kunnen werkelijk alles 

uit handen nemen, zodat men op een relaxte 

manier kan verhuizen”, aldus Jordan van 

Loon, commercieel manager bij KHZ Movers. 

Het bedrijf investeert ruimschoots in 

zijn toekomstige klanten: “Serieuze plan-

nen vragen om een uiterst serieuze reactie, 

daarom komen we bij de mensen thuis voor 

een vrijblijvende offerte; we vinden het 

belangrijk dat men een goed gevoel heeft bij 

de verhuizing. Een gecertificeerd taxateur 

is hierbij altijd aanwezig en loopt met een 

iPad door de woning; zo kan ter plaatse een 

prima inschatting van de inboedel worden 

gemaakt. Ook de ligging van het huis en 

de laadsituatie worden direct beoordeeld. 

Zo komen we tot een offerte die passend is 

voor de klant. We willen een bepaalde sfeer 

uitstralen; de klant is bij ons geen nummer, 

we nemen ruim de tijd en we onderscheiden 

ons door vakwerk en expertise. Doel is niet 

de goedkoopste te zijn, maar wel de beste”, 

spreekt Van Loon overtuigend.

Top 5
Alles draait om de daadwerkelijke verhuizing 

van deur tot deur. Dankzij het wereldwijde 

netwerk kan KHZ Movers u, uw familie en/

of uw medewerkers, letterlijk voor de deur 

afzetten. “We willen dat de gezinnen die wij 

verhuizen zich zo snel mogelijk thuis voelen 

in hun nieuwe woning, nieuwe omgeving 

en het nieuwe land.” KHZ Movers heeft veel 

ervaring met het transporteren over land, zee 

en door de lucht. In de eigen geklimatiseerde 

opslagfaciliteiten zijn uw eigendommen in 

goede handen. De fullservice verhuispak-

ketten bevatten onder meer douanefor-

maliteiten en men voldoet aan de hoogst 

mogelijke kwaliteitsnormen in de branche. 

Het verhuisbedrijf is FAIM-ISO gecertificeerd. 

“Al vijftien jaar staan we in de top 5 van 

Beste Verhuizers. En daar willen we graag in 

blijven staan”, vult Van Loon aan.

Emigreren naar Canada kan een langdurig 

proces zijn. Een visum aanvragen duurt soms 

1 à 1,5 jaar, want het land kent een streng 

toelatingsbeleid. “Mensen bellen ons wel-

eens in paniek op. Hun container staat dan 

in de haven, maar vervolgens weet men niet 

wat verder te doen. Het is zaak je verhuizing 

goed voor te bereiden; naar het buitenland 

verhuizen is meer dan het leveren van een 

container. Natuurlijk proberen wij in zo’n 

geval alsnog te helpen, dat spreekt voor zich.”

Gezicht
De inboedel invoeren in Canada is uitein-

delijk een relatief eenvoudig traject, wel 

dient men bij het invoeren aanwezig te zijn. 

Van Loon: “In Canada wil men gewoonweg 

je gezicht zien, om de inklaring te regelen.” 

Typerend voor Canada is dat het land heel 

groot is. Na het inchecken in de haven van 

Halifax, aan de oostkust van Canada, moet de 

inboedel nog vervoerd worden naar de plaats 

van bestemming. Van de oostkust naar de 

westkust reizen betekent het afleggen van 

ongeveer 6.000 kilometer. En moet de inboe-

del bijvoorbeeld naar Vancouver, dan gebeurt 

dit door middel van treintransport. “Dan zijn 

we wel weer een paar weken verder.”

Daarnaast maakt KHZ Movers in Canada 

gebruik van lokale verhuisbedrijven. Van 

Loon: “We werken samen met verhuisbe-

drijven die behoren tot 350 van de beste 

verhuisbedrijven aangesloten bij de Fidi: een 

kwaliteitskeurmerk dat veel garanties biedt. 

Wij waren het eerste verhuisbedrijf dat is toe-

getreden tot deze onafhankelijke internatio-

nale brancheorganisatie en hieruit kiezen wij 

voor onze klanten de beste partij(en) voor een 

zorgeloze verhuizing. Zijn er onverwacht toch 

problemen met het bedrijf dat uw verhuizing 

verzorgt, dan neemt Fidi de verhuizing over. 

Er is geen enkele reden om u zorgen te ma-

ken; alles wordt voor u geregeld.”  Q

KHZ Movers

Van Leeuwenhoekweg 50

2408 AN Alphen aan den Rijn, Nederland

T +31 (0)172 745454

E info@noble-mobility.com
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