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VI HJÆLPER DIG GERNE

Det er et stort projekt at flytte, og der er mange ting
at holde styr på. Måske skal du flytte fra lejlighed
til hus, eller fra Danmark og ud i den store verden.
Uanset hvad kræver en flytning planlægning og omtanke. Det er en stor opgave at flytte det hele selv, og
det kan derfor være en god investering at få hjælp
af et professionelt flytteteam, som omhyggeligt sørger for, at dine ejendele kommer sikkert frem til din
nye bopæl. Det kan vi hjælpe dig med hos Dansk
Møbeltransport Forening.
Hvad er Dansk Møbeltransport Forening?
Dansk Møbeltransport Forening har eksisteret i mere
end 100 år og består af cirka 75 flyttefirmaer. Vi er en
specialforening under DTL Danske Vognmænd, og vi
er ligeledes medlem af Fedemac, som er en europæisk organisation, der organiserer flyttevirksomheder i
hele Europa. Flyttefirmaerne, som er medlemmer af
Dansk Møbeltransport Forening, er fordelt rundt i hele
landet. Det betyder også, at du kan få den rette hjælp
til flytningen, uanset hvor i landet du befinder dig.

Vi er den eneste brancheforening for flyttefirmaer
i Danmark, og vores medlemmer hjælper dig gerne
under flytningen, uanset om du skal flytte lokalt, indlands eller udlands. Skal du flytte til en mindre bolig,
eller flytter du blot midlertidigt, hjælper vores medlemmer dig også gerne med at opmagasinere dine
ejendele. Og ja: De hjælper dig også gerne med at
flytte igen, hvis du finder noget større eller finder en
permanent bopæl. Indtil da kan du trygt overlade
opmagasineringen af dine ejendele til os. De flyttefirmaer, som er tilknyttet Dansk Møbeltransport Forening, har nemlig et fælles ønske om at:
• Give dig en professionel flytning
• Være ansvarsbevidste under håndteringen
af dine ejendele
• Optræde reelt gennem flytteprocessen
På vores hjemmeside www.flytning-dmf.dk kan du
finde et flyttefirma nær dig. Her kan du også se,
hvilke opgaver de forskellige firmaer varetager og
dermed finde det firma, som matcher lige netop
dine behov.

EUROPEAN MOVERS

HVORFOR
VÆLGE ET
MEDLEM
AF DMF?
Hos Dansk Møbeltransport Forening er vores mål at skabe nogle
rammer inden for flyttebranchen, som sikrer dig den bedst mulige
flytning. Dine ejendele skal behandles med respekt og omtanke af
professionelle flyttefirmaer, som sætter en ære i at udføre et godt
stykke arbejde. Det betyder blandt andet at:
• D
 etkunerflyttefirmaermedenviserfaring,
deroptagessommedlemmer
• Voresmedlemmererforsikret
• Viuddannervoresflyttefolkløbende
• Dukansøgehjælpogrådgivninghosos,
hvisflytningenikkeforegåroptimalt
• Voresmedlemmersmedarbejdereeraflønnetefteroverenskomst
Hos Dansk Møbeltransport Forening ønsker vi at være et kvalitetsstempel, og derfor er det også vigtigt, at retningslinjerne overholdes, så du får en god oplevelse med at flytte. Det er for eksempel et
krav, at vores medlemmer skal have en flytteansvarsforsikring i henhold til Dansk Møbeltransport Forenings Almindelige Betingelser.
De Almindelige Betingelser er et sæt retningslinjer, som alle flyttefirmaer skal rette sig efter, når de bliver medlem. Herved kan du
også føle dig tryg, når du overlader dine ejendele til flyttefolkene.
Du kan læse mere om Dansk Møbeltransport Forenings Almindelige
Betingelser på vores hjemmeside: www.flytning-dmf.dk. Her kan du få
indblik i de regler og forpligtelser, som gør sig gældende, når du vælger
et flyttefirma, som er medlem af Dansk Møbeltransport Forening.

Dansk Møbeltransport Forening
Københavnsvej 265
4000 Roskilde
Tlf.: +45 33 21 24 14
dmf@flytning-dmf.dk
www.flytning-dmf.dk

Din lokale flyttemand:
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Böcker Flyttelifte til store eller
små opgaver

Easy@Move – komplet it-løsning til jeres virksomhed
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Håndtering af alle opgaver
Lagerhotel
Online løsning
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Flyttelift Agilo

Materiel og mandskabsstyring
Økonomistyring
+ mange flere fordele
Flyttelift Junior

HAKI A/S • Telefon +45 4484 7766
info@haki.dk • www.haki.dk

7488

Interesseret?
– kontakt Partex Data på 70 20 15 48 eller sb@partex.dk

Flyttelift Simply

Hos Lysen Biler står vi altid klar
med et godt tilbud
Vi lytter til kunderne og tilbyder:
 Salg og service af de fem bilmærker – Fiat, Nissan, Suzuki, Mitsubishi Motors og SsangYong
 Flyttebiler til omgående levering
 Leasing fra kun 1,99 % i fast rente
 Gratis lånebil, mens din bil er på værksted
 Samarbejde med Brdr. Plagborg – se mere på Plagborg.dk

Lysen Biler
Lars Østergaard
Telefon 24 90 69 55
Mail lo@lysenbiler.dk
Kan også kontaktes
aften og weekend

