Ziet u er als een berg
tegenop om te moeten
verhuizen?
U wilt uit praktische overwegingen kleiner gaan wonen of moet misschien
om medische redenen uw vertrouwde plek verlaten. Een grote stap waar
u welllicht wel wat hulp bij kunt gebruiken. Het liefst natuurlijk van een
betrouwbare partner met aandacht en begrip voor u en uw situatie.

Even voorstellen:

Stelt u zich eens voor:

SmilingFirst is een initiatief van Ingrid Wendel. In de
loop van haar werkzame leven ontdekte Ingrid dat zij
het heerlijk vond om allerlei logistieke, planmatige
en creatieve zaken te regelen. Ook en vooral rondom
verhuizen, verbouwen en inrichten. Na jarenlang
ervaring te hebben opgedaan met verschillende zakelijke
en particuliere projecten, was het eigenlijk vanzelfsprekend dat Ingrid in deze vorm van dienstverlening
verder zou gaan, en wel onder de naam SmilingFirst.

Verhuizen zonder zorgen met betrouwbare en deskundige ondersteuning. Een flexibel dienstenpakket dat
is afgestemd op uw specifieke wensen en beschikbare
budget. Alle zaken en aspecten waar u zich niet mee
bezig kunt of wilt houden met een gerust hart uit
handen kunnen geven. Van het regelen van verhuisdozen tot het zorgvuldig inrichten van de nieuwe
woning. Van afspraken maken met instellingen tot het
inschakelen van bijvoorbeeld een kringloopbedrijf. Veel
is bespreekbaar en u houdt één aanspreekpunt voor
alle vragen. Wel zo makkelijk.

SmilingFirst beschikt inmiddels over een stevig netwerk
van vertrouwde specialisten waar zij mee kan samenwerken. Als spin in het web houdt zij gedurende het
hele verhuisproces de touwtjes strak in handen.
SmilingFirst onderneemt geïnspireerde actie en
gebruikt tegelijkertijd het gezonde verstand. Met een
luisterend oor voor uw wensen, oog voor detail én
uiteraard een glimlach.

Ingrid Wendel
m +31 (0)6 57 59 02 87
e ingrid@smilingfirst.nl
in linkedin.com/in/ingridwendel
www.smilingfirst.nl

Ons voorstel:
Voelt u ook al een glimlach opkomen bij het idee van
zorgeloos verhuizen? Maak dan eens kennis met
SmilingFirst om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen.

