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Homepost verhuurt al meer dan 25 jaar
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meubelen en inboedels aan bedrijven,
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aanwezig bij het monteren van de meubels.

bezoekt elke jaar enkele meubelbeurzen om
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Steven Claes: “Klanten die mij opbellen hoeven

Steven Claes: “Wenst u bijvoorbeeld een elek-

onze kant doen we zeker onze schoenen uit

hun contractnummer niet te vermelden. Hun

trisch toestel of een merk van toestellen dat

wanneer we bijvoorbeeld voor een kleine bijbe-

naam volstaat meestal opdat ik weet wie ik aan
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stelling moeten terugkomen.”■ (NV)

de lijn heb.”
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Homepost is actief over heel België en ook net
over de Nederlandse grens.
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Steven Claes: “We installeren al het meubilair

Tijdens de duur van het contract staat

in de woon- en eetkamer, de slaapkamer(s) en

Homepost ook in voor vervanging of repa-

de keuken en indien gewenst kunnen wij ook

ratie van het meubilair. Aan het einde van het

servies, bestek, potten en pannen, verlichting,

contract worden alle gehuurde meubelen en
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toestellen door Homepost terug opgehaald.
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