
We like to move you.



De bezittingen van uw werknemer vertegenwoordigen een leven 
vol herinneringen. Sommige zijn kwetsbaar, zoals die curiosakast 
gevuld met verzamelobjecten, of het antieke dressoir vol porselein 
en glaswerk. We zijn ons er van bewust dat elk persoonlijk item 
dat we aanraken kostbaar is en de grootste zorg verdient. Voor uw 
extra veiligheid bieden we dekking tegen schade of verlies, met 
betaalbare opties voor volledige waarde bescherming. 

We zijn trots op de expertise van onze ervaren verhuisteams, die 
over alle vaardigheden beschikken die uitgebreide training en 
jarenlange ervaring kunnen bieden. U zult merken dat alles wat ze 
doen een weerspiegeling is van het respect voor de eigendommen 
van de verhuizende collega, zoals het gebruik van de beste mate-
rialen, speciale technieken en extra voorzorgsmaatregelen tijdens 
het inpakken, laden en lossen.

100% ontzorgen.
Verandering kan stressvol zijn. Maar dat 
hoeft niet zo te zijn. Dat is waarom we in 
nauw contact met u blijven en uw betreffende 
collega tijdens de verhuizing. We zijn 24 uur 
per dag, zeven dagen per week beschikbaar 
om vragen te beantwoorden of onvoorziene 
situaties direct het hoofd te bieden. 
Misschien blijkt dat de gezinsauto of de sport-
wagen toch op het laatste moment moet wor-
den meeverhuisd. Of misschien is het nieuwe 
huis nog niet helemaal klaar voor bewoning, 
en moet er dus een tijdelijke opslag geregeld 
worden. Wij regelen alles.

Omdat je niet alleen 
maar naar een ander 
adres verhuist.
Zoals elk gezin, is ook elke verhuizing uniek. We 
kunnen hulp bieden om ieders aanpassing zo soepel 
mogelijk te laten verlopen. Je verplaatst immers 
niet alleen maar bezittingen. Je verplaatst mensen 
en u heeft ons toevertrouwd om u te helpen. UTS 
International neemt alle zorgen voor uw verhuizende 
collega’s uit handen zoals inpakken, inventariseren, 
transport, douane afhandeling en complete afl eve-
ring op uw nieuwe bestemming. Door te zorgen dat 
de spullen snel en veilig op de plaats van bestem-
ming komen, zorgen we ervoor dat uw medewerkers 
zich snel thuis zullen voelen op hun nieuwe plek. 
Dus ontspan. We zitten in uw team. Kortom, UTS 
International regelt de verhuizing van A tot Z, van 10 
dozen tot complete inboedels.

Wij zijn 
gespecialiseerd
in de menselijke 

kant van de 
verhuizing.

De juiste keus voor al uw internationale verhuizingen.



Ook in de kosten 
denken wij met u 
mee.
Voor een groot aantal bestemmingen is het 
mogelijk om vracht gecombineerd ofwel 
in zogenaamde “groupage” te verzen-
den. Hiermee kunnen vaak aanzienlijke 
kostenbesparingen worden bereikt als de 
hoeveelheid goederen minder dan een volle 
container in beslag nemen. 
De goederen worden bij groupage sa-
men met andere gelijkwaardige partijen 
door UTS International in een 20-voets of 
40-voets container geladen, waarna deze 
naar de haven van bestemming worden 
verscheept. Daar aangekomen wordt de 
container door een agent van UTS Interna-
tional in zijn loods gelost en worden de goe-
deren op het uiteindelijk adres afgeleverd, 
uiteraard in volledige overeenstemming met 
uw verhuizende medewerker.

Service van deur tot deur
Kwaliteit en duurzaamheid staan bij UTS International hoog in het 
vaandel. Wij werken samen met erkende internationale verhuizers 
en gecertifi ceerde agenten in het buitenland zodat wij ook in het 
buitenland de service kunnen bieden die u van ons verwacht. Dit 
betekent dat we u het gemak bieden van complete verhuizing servi-
ces van deur tot deur, overal ter wereld. U krijgt één contactpersoon 
met volledige verantwoordelijkheid, van herkomst tot bestemming. 
U hoeft zich geen zorgen te maken over taalbarrières, export- of 
importdocumentatie, douane, verpakkingstechnieken of verzekerin-
gen. 

U krijgt ook de best beschikbare transportroutes - of het nu lucht, 
grond of zee is - om aan uw budget en uw planning te voldoen. 
Als u een vraag heeft, kunt u de status van uw zending 24 uur per 
dag en zeven dagen per week, waar ook ter wereld bekijken. Elke 
verhuizing heeft binnen ons systeem een unieke portal met actuele 
informatie welke ten alle tijden voor u en de 
betreffende medewerker beschikbaar is.

Specialist in wereldwijde 
verhuizingen.
Wij zijn gespecialiseerd in internationale verhuizingen op het 
hoogste niveau. Of het nu gaat om het verhuizen van uw medewer-
ker(s) van Amsterdam naar Shanghai, van New York naar Gro-
ningen of van Bangkok naar Tokio. Met meer dan 30 jaar ervaring 
op het gebied van particuliere en expat verhuizingen kunnen wij 
iedere verhuizing aan. Wij hebben ervaring met werknemers van 
non-profi torganisaties, multinationals en ambassades. Uw eigen 
contactpersoon binnen UTS International begeleidt u en uw be-
treffende medewerker, als een persoonlijke verhuisassistent, door 
het gehele verhuisproces. Uw contactpersoon legt alle contacten, 
stelt een team van medewerkers samen en beheert de planning en 
de afspraken. Zo verloopt de internationale verhuizing soepel en 
zonder zorgen.

Do you have colleagues 
moving to the Netherlands?
Then you are also at the right address. 

De juiste keus voor al uw internationale verhuizingen.



UTS International is de specialist in internationale verhui-
zingen. Dat vraagt om een uitstekende coördinatie van het 
verhuisproces. Onze coordinatoren met zeer ruime wereld-
wijde ervaring op het gebied van internationale verhuizin-
gen staan voor u klaar om uw verhuizing te begeleiden en 
zowel u als de verhuizende collega te ontzorgen.

Van Amsterdam naar 
Shanghai, van New York 
naar Groningen of van 
Bangkok naar Tokio,  
UTS International  
verzorgt het voor u.  

Het contact met u is direct, professioneel en bovenal menselijk. Onze 
organisatie is flexibel, waardoor wij altijd in staat zijn maatwerk te 
leveren tegen een scherpe prijs. UTS International werkt samen met 
vaste en ervaren internationale bedrijven om een uitstekende service 
te bieden. Ook biedt UTS International de mogelijkheid voor tussen- 
tijdse opslag, in Nederland of in elk gewenst land ter wereld. 

Onze bekwame verhuizers verpakken en vervoeren op professionele 
en zorgvuldige wijze uw persoonlijke goederen en zorgen dat ze in 
perfecte staat aankomen op uw nieuwe adres. Bij internationale  
verhuizingen naar een land buiten de Europese Unie worden de  
douaneformaliteiten punctueel geregeld, zowel import als export. 
Heeft u behoefte aan advies op maat of u wilt een vrijblijvende offerte 
ontvangen? Neem dan contact met ons op.

De juiste keus voor al uw internationale verhuizingen.

Meer dan alleen  
‘‘een verhuizer”.
Wanneer u op zoek bent naar een partner 
voor een zorgeloze en prettige ervaring, dan 
bieden wij u een bewezen keuze. 
Vanaf het moment dat een verhuizing voor 
het eerst wordt overwogen tot het moment 
dat de verhuisde medewerker naar tevre-
denheid is verhuisd, weten wij dat het gehele 
proces veel meer is dan alleen een fysieke 
verhuizing. Neem daarom geen genoegen 
met alleen “een verhuizer”.

Meer informatie nodig?  

Bel 088 0023 043  
Of bezoek onze website:  
www.utsinternational.nl 
Of stuur een mail naar: international@uts.nl


