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NU INSCHRIJVENe-mailadresnaam
Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?

Meld u aan voor onze periodieke nieuwsbrief.

Erkende Project Verhuizers

Anno 2018 is Bandsma Bultje Top Movers een veelzijdig verhuisbedrijf. Dankzij onze 

brede dienstverlening, flexibiliteit en kwaliteit kunnen we aan iedere klantvraag 

voldoen. We werken inmiddels met 14 mensen, ieder gediplomeerd en 

gecer;ficeerd. Alle Top Movers bedrijven zijn Erkende Verhuizers en Bandsma Bultje 

is daarnaast EPV-gecer;ficieerd. Dit keurmerk staat voor Erkende Project Verhuizers 

en biedt een extra waarborg voor kwaliteit, service, milieuvriendelijkheid en 

veiligheid.

Bandsma Bultje, meer dan 90 jaar ervaring

Bandsma Bultje Top Movers zit al meer dan 90 jaar in het verhuisvak. Het 

verhuisbedrijf werd in 1923 al opgericht door opa Bandsma. We schrijven onze 

;jdslijn graag voor u uit:

1923 – Oprich;ng Bandsma Verhuizingen in Kollum

1988 – Bultje overgenomen, naamwijziging naar Bandsma Bultje Verhuizingen

1988 – Bandsma Bultje verhuist van Kollum naar Leeuwarden

1989 – Lid geworden van Top Movers

2001 – Bredere dienstverlening en dus verhuist naar een groter pand

2007 – Opslag toegevoegd aan dienstverlening

Verhuisbedrijf Leeuwarden, Friesland

Verhuizen, dat is lang niet al;jd een pretje. Het verhuizen naar een nieuwe mooiere 

en grotere woning of pand wel, maar de verhuizing zelf wordt door velen als 

stressvol ervaren. Spullen in- en uitpakken, verhuisdozen sjouwen, dé- en monteren 

van meubilair, trappen op- en aflopen met zware beziangen, dat laat je toch liever 

over aan professionele en erkende verhuizers? Voorkom een stressvolle verhuizing 

en schakel verhuisbedrijf Bandsma Bultje Top Movers uit Leeuwarden in. Wij zijn 

misschien wel het meest vriendelijke en beste verhuisbedrijf van Friesland!

ParEculiere verhuizing

Bent u op zoek naar een ervaren verhuisbedrijf voor uw par;culiere verhuizing? 

Schakel Bandsma Bultje Top Movers in voor een zorgeloze verhuizing! Ontdek wat wij 

hierin voor u kunnen betekenen.

Zakelijke verhuizing
Een zakelijke verhuizing heee veel impact op u, uw medewerkers, en eventuele 

leerlingen en pa;ënten. Gaat u binnenkort verhuizen naar een andere pand? Dit 

vraagt om een goede voorbereiding. 

Bandsma Bultje

BEKIJK ONS TEAM

Erik Willem Jan Ybele

DIT ZIJN ONZE VERHUIZERS

BEKIJK ALLES OP KLANTENVERTELLEN.NL

Provincie Fryslân, Leeuwarden

"Echte vakmensen met de unieke eigenschap dat alle 

verhuizers klantgericht zijn. Duidelijk, heldere 

communica;e. Hard werken, maar ook in voor een 

lolletje."

MCL, Leeuwarden

"Goed georganiseerde en uitgevoerde verhuizing. Alles 

verliep volgens planning. Er werd goed meegedacht. 

Preag dat verhuizers bekend zijn met het MCL."

De Keukenkamer, Noardbergum

"Flexibele kundige organisa;e, en ook nog vriendelijk, 

waar tref je dat nog. Prima prijs/

kwaliteitsverhouding."
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REFERENTIES

Opslag
Bent u op zoek naar een loca;e waar u uw 

archief, inboedel of inventaris ;jdelijk kunt 

opslaan? Maak dan gebruik van de 

mogelijkheden voor opslag bij Bandsma Bultje. 

Zakelijke verhuizing
Een zakelijke verhuizing heee veel impact op u, 

uw medewerkers, en eventuele leerlingen en 

pa;ënten. Gaat u binnenkort verhuizen naar een 

andere pand? Dit vraagt om een goede 

voorbereiding. 

ParEculiere verhuizing
Bent u op zoek naar een ervaren verhuisbedrijf 

voor uw par;culiere verhuizing? Schakel 

Bandsma Bultje Top Movers in voor een 

zorgeloze verhuizing! Ontdek wat wij hierin voor 

u kunnen betekenen.

UW VERHUISBEDRIJF IN FRIESLAND, TOP MOVERS

Verhuizen, dat is lang niet al;jd een pretje. Het verhuizen naar een nieuwe mooiere en grotere woning of pand wel, maar de verhuizing zelf wordt door velen 

als stressvol ervaren. Spullen in- en uitpakken, verhuisdozen sjouwen, demonteren en monteren van meubilair, trappen op- en aflopen met zware 

beziangen.

Dat laat je toch liever over aan professionele en erkende verhuizers? Voorkom een stressvolle verhuizing en schakel verhuisbedrijf Bandsma Bultje Top 

Movers uit Leeuwarden in. Wij zijn misschien wel het meest vriendelijke en het beste verhuisbedrijf van Friesland!

OFFERTE AANVRAGEN

Gaat u binnenkort 
parEculier of zakelijk 
verhuizen? 

Waar kunnen wij u mee hlepen? 

OFFERTE AANVRAGENCONTACTBel voor vragen en informaEe naar: 058 - 288 74 85

 HOME       PARTICULIERE VERHUIZING       ZAKELIJKE VERHUIZING       OPSLAG       VERHUISSERVICE       OVER ONS          
          Bandsma Bultje



Opslag
Bent u op zoek naar een loca/e waar u uw 

archief, inboedel of inventaris /jdelijk kunt 

opslaan? Maak dan gebruik van de 

mogelijkheden voor opslag bij Bandsma Bultje. 

Zakelijke verhuizing
Een zakelijke verhuizing hee@ veel impact op u, 

uw medewerkers, en eventuele leerlingen en 

pa/ënten. Gaat u binnenkort verhuizen naar een 

andere pand? Dit vraagt om een goede 

voorbereiding. 

Par4culiere verhuizing
Bent u op zoek naar een ervaren verhuisbedrijf 

voor uw par/culiere verhuizing? Schakel 

Bandsma Bultje Top Movers in voor een 

zorgeloze verhuizing! Ontdek wat wij hierin voor 

u kunnen betekenen.

GEÏNTERESSEERD IN ONZE ANDERE DIENSTEN?
Verhuizen, dat is lang niet al/jd een pretje. Het verhuizen naar een nieuwe mooiere en grotere woning of pand wel, maar de verhuizing zelf wordt door velen als 

stressvol ervaren. Spullen in- en uitpakken, verhuisdozen sjouwen, dé- en monteren van meubilair, trappen op- en aflopen met zware beziMngen, dat laat je toch 

liever over aan professionele en erkende verhuizers? Voorkom een stressvolle verhuizing en schakel verhuisbedrijf Bandsma Bultje Top Movers uit Leeuwarden in. 

Wij zijn misschien wel het meest vriendelijke en beste verhuisbedrijf van Friesland!
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rechten voorbehouden

Aanmelden nieuwsbrief

NU INSCHRIJVENe-mailadresnaam
Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?

Meld u aan voor onze periodieke nieuwsbrief.

Pork loin kielbasa pork belly, short loin capicola chislic andouille bresaola beef. Chislic shank jerky, pork belly short loin 

sirloin ribeye brisket cupim leberkas sausage corned beef hamburger tri-4p kevin. Corned beef tongue turkey chicken 

boudin capicola jowl bresaola sausage pastrami brisket pig andouille meatball strip steak.

Een verhuizing wordt door velen ervaren als stressvol. Dit is erg jammer, want verhuizen naar een mooiere of grotere woning is natuurlijk 

leuk! Schakel Bandsma Bultje Top Movers in voor een zorgeloze verhuizing. Zo kunt u op/maal genieten van uw nieuwe woning.

Als u verhuisplannen hee@, komen wij graag vrijblijvend en kosteloos bij u langs om te kijken wat er verhuisd moet worden. We bespreken 

samen de mogelijkheden en u gee@ aan van welke diensten u gebruik wilt maken. Zo kunt u uw eigen verhuizing samenstellen. Als u uw 

verhuizing hee@ afgestemd met ons kantoor, begint het echt: u gaat verhuizen!

Zorgeloos verhuizen met Bandsma Bultje Top Movers
Bandsma Bultje Top Movers maakt onderscheidt in de volgende verhuizingen:

OFFERTE AANVRAGENCONTACT OPNEMEN

Meer weten? Aarzel niet!
Wilt u weten hoe een verhuisdag met Bandsma Bultje Top Movers verloopt? Neem gerust contact op voor meer informa/e.

Compleet verhuizen

Senioren verhuizingen

Interna/onale verhuizing

Verhuiswagen met chauffeur

Alleen grote stukken

!

!

!

!

!

Par4culiere verhuizing

HOME  /  PARTICULIERE VERHUIZING

OFFERTE AANVRAGENCONTACTBel voor vragen en informa4e naar: 058 - 288 74 85
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Compleet verhuizen

Senioren verhuizingen

Interna/onale verhuizing

Verhuiswagen met chauffeur

Alleen grote stukken

Verhuisli@ verhuur

Bandsma Bultje
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Aanmelden nieuwsbrief

NU INSCHRIJVENe-mailadresnaam
Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?

Meld u aan voor onze periodieke nieuwsbrief.

Pork loin kielbasa pork belly, short loin capicola chislic andouille bresaola beef. Chislic shank jerky, pork belly short loin 

sirloin ribeye brisket cupim leberkas sausage corned beef hamburger tri-?p kevin. Corned beef tongue turkey chicken 

boudin capicola jowl bresaola sausage pastrami brisket pig andouille meatball strip steak.

OFFERTE AANVRAGEN

Ja, ik meld mij aan voor de nieuwsbrief

Uw bericht

Bericht*

Postcode Huisnr.

Postcode + huisnummer

Straatnaam, Plaats

E-mailadres

E-mailadres*

Telefoonnummer

Telefoonnummer*

Volledige naam

Naam*

Offerte aanvragen

Wilt u een prijsopgave op maat? Vraag dan een vrijblijvende verhuisofferte aan 

met behulp van onderstaand formulier, of neem contact op.

Offerte aanvragen

VRAGEN? EEN OFFERTE? NEEM CONTACT OP!

T +31 (0)58 2887485

F +31 (0)58 2887682

E info@bandsmabultje.nl

Contactgegevens

PLAN ROUTE

Bezoekadres Leeuwarden

Polluxweg 22

8938 AZ LEEUWARDEN

!

Loca?e

Contact

HOME  /  CONTACT
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