
Ieder jaar wordt er door Mondial Movers, een kunstenaar 
gevraagd een verhuisdoos te ontwerpen. Het staat de 
kunstenaar vrij hoe er mee om te gaan (het is immers 
een kunstproject) en het ontwerp wordt vervolgens ge-
drukt op de kunstverhuisdoos van het jaar.  Doel van de 
kunstverhuisdoos is te onderstrepen dat een verhuis-
doos meer voor de wereld kan betekenen dan alleen de 
normale  dagelijkse opbergfunctie. De kunstenaars laten 
de verhuisdoos een eigen verhaal vertellen. Een verhaal 
dat de gebruikers kan intrigeren of verbazen. Van de 

kunstverhuisdoos wordt een eenmalige gelimiteerde 
oplage gefabriceerd van 20.000 exemplaren. Deze wor-
den verspreid via de 28 vestigingen van Mondial Movers 
in het hele land, zodat duizenden gebruikers de doos 
onder ogen krijgen. Uiteindelijk zwerven de dozen rond 
over de hele wereld. Het leuke is dat onze klanten zo de 
kans krijgen kennis te maken met de unieke kunstver-
huisdoos. (Er zijn geen andere kunstverhuisdozen be-
kend op de wereld!)

De MonDial Movers KunstverhuisDoos

Het ontwerp van 2015 “Help ons 
helpen” is gemaakt door Agnes 
Roothaan (www.agnesroothaan.nl) 
en zij combineert haar bekendste 
kunstproject “ Het Familiearchief” 
met de door de Mondial Verhuisbe-
drijven ondersteunde goede doe-
len stichting “De Verhuisfamilie”

Een verhaal apart

Het ontwerp van 2014 “Today 
I will be happier than a bird 
with a French fry”, is gemaakt 
door Ernest Fraaij ( www.
ernest.fraaij.com ) en beli-
chaamt de vrijheid die u heeft 
om daar naar toe te verhuizen 
waar u maar wilt.

De eerste, in 2013 gemaakte,  
kunstverhuisdoos, gemaakt door 
de Louike Duran heeft als thema 
“Wat nemen we mee als we gaan 
verhuizen”. Ook deze doos wordt 
nog regelmatig gesignaleerd, 
want eigenlijk zijn de dozen toch 
te mooi om zomaar te gebruiken. 

De verhuizers van de Mondial verhuisbedrijven zullen de kunstverhuisdoos dan ook met extra zorg behandelen, 
zodat u na afloop van de verhuizing de doos nog jaren als bewaardoos kunt gebruiken.
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