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Naar analogie met de transportwereld zijn de opdrachten voor de verhuisondernemingen al sinds lang geëvolueerd naar meer complexiteit en verantwoordelijkheden. 

Als gespecialiseerde technische partner is Mozer aanwezig op talrijke verhuiswerven. Ziehier drie heel recente voorbeelden.

Mozer kreeg recent twee nieuwe gespecialiseerde opdrachten die 
duidelijk meer dan het simpele vervoer van meubelen inhielden: een 
wereldwijd actieve fabrikant van elektronische apparaten voor de 
consumentenmarkt gaf aan de onderneming de opdracht om in de 
verkooppunten in België en Luxemburg het meubilair te installeren 
waarin alle apparaten van het gamma worden gepresenteerd en 
ingebouwd. “Dat lijkt simpel maar is het helemaal niet” legt Sales 
Manager Marc Nahon uit. “Wij moeten in elke winkel een ‘pre-visit’ 
afleggen omdat dit meubilair in het buitenland op maat werd gemaakt. 
Bij de ontvangst ervan controleren we of het overeenstemt met de 
afmetingen van de winkel. Vaak hebben we te kampen met problemen 
waardoor we de bekabeling, de maatvoering, e.d. moeten aanpassen. 
Dat is een zeer delicaat werk: het gaat om presentatiemeubelen die in 
een onberispelijke staat dienen te zijn”. Dit contract begon in de lente 
van 2013 te lopen en wordt uitgevoerd door het netwerk TENESO 
(Technical Network Solutions), waarvan Mozer aandeelhouder is. Het 
groepeert partners in heel Europa. In elk bij dit contract betrokken land 
vervult een lid van TENESO dezelfde opdracht. 

Een reputatie in de medische sector
In België heeft Mozer eveneens de opdracht voor rekening van Essilor 
aangenomen om bij de opticiens apparaten voor het opmeten van 

diverse parameters van het zicht te installeren. Marc Nahon: “We 
zijn daarmee begin augustus begonnen, met als doel om er zoveel 
mogelijk te installeren tegen het einde van het jaar. Deze apparaten 
vereisen bovenop hun plaatsing een software-installatie. We installeren 
trouwens steeds meer uitrusting voor verschillende grote firma’s in de 
medische sector, ATM, de informaticasector, enzovoort”. Medisch 
materieel is inderdaad een specialisatie geworden van het huis Mozer. 
Dat is vooral te danken aan General Electric, al 40 jaar een trouwe 
klant, voor wie Mozer zeer zware scanners vervoert en bewaard. De 
apparatuur dient op lage temperatuur gehouden te worden. Mozer 
installeert eveneens ATM’s (Automated Teller Machine), of m.a.w. 
bankbiljettenverdelers. “Er bestaan drie grote leveranciers van ATM’s 
op de markt” legt Marc Nahon uit. “Wij werken al voor twee van hen 
en hopen uiteraard op een dag ook de derde tot onze klanten te mogen 
rekenen”.

Verhuizen per verdieping 
In juni heeft Mozer, verdieping per verdieping, een volledige 
ziekenhuisvleugel verhuisd. Marc Nahon: “De kliniek André Renard 
te Herstal (Luik) wordt gerenoveerd. Wij moesten eerst een verdieping 
volledig leegmaken en vervolgens het meubilair en medisch materieel 
opslaan in containers, die naar onze installaties in Alleur werden 

gebracht. Alles diende geëtiketteerd te worden om een complete 
en precieze inventaris te kunnen opmaken. Vervolgens, nadat de 
aannemer de renovatie van de verdieping voltooid had, was het onze 
rol om alles terug op zijn plaats te zetten. In totaal heeft de operatie 
twee maanden geduurd. Bij onze interventie werden een tiental mensen 
uit onze teams gedurende twee tot drie dagen ingezet. We zullen 
deze operatie nog moeten herhalen op verschillende opeenvolgende 
verdiepingen. Tot nu toe werden twee etages gerenoveerd”. Verhuizen 
in een ziekenhuis dat 24/24 uur functioneert, dat is altijd en beetje 
bijzonder: je moet rekening houden met bepaalde eisen, zoals de 
stilte en respect voor bepaalde interne organisatieregels, bijvoorbeeld 
in verband met het gebruik van de liften, die uiteraard prioritair 
beschikbaar moeten blijven voor patiëntenverplaatsingen. Soms 
moet je ook een bijzondere route nemen. “Bovendien liggen bepaalde 
activiteiten er meer gevoelig” commentarieert Marc Nahon. “Je dringt 
niet in een ziekenhuis binnen zoals in een kantoorvleugel. Overigens, 
voor wat de inventarisatie van het meubilair en het medisch materieel 
betreft, werken wij met een systeem van draagbare scanners. Alle 
identificaties worden in ons informaticasysteem ingevoerd. Voor 
ons is dat een courante operatie die geen bijzondere moeilijkheden 
meebrengt in verband met de ziekenhuisomgeving. Wij passen deze 
methode trouwens ook toe op kantoormeubilair”.
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Marc Nahon, 
Sales manager bij Mozer

Installatie van een ‘ATM’ (een bankbiljettenverdeler).Installatie van materiaal bij opticiens voor Essilor.
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