Checklist verhuizen
Met deze gratis checklist vergeet u niets voor, tijdens en na uw verhuizing. Handig om uit te printen en op te hangen.
Wat moet u allemaal regelen als u verhuist?

2 tot 4 maanden voor uw verhuizing

	Uw huur opzeggen of uw vorige koophuis
verkopen
	Opruimen: bedenk welke spullen weg kunnen en
verdeel deze onder de categorieën Marktplaats,
Kringloop of grof vuil
	Een verhuisbedrijf kiezen: vraag 3 offertes op om
te vergelijken
	Inrichting regelen: nieuwe vloer, gordijnen en
meubels bestellen
	Een klusplan maken: wat gaat u zelf doen en wat
laat u doen?
	Offerte opvragen bij een aannemer als u gaat
verbouwen
Tip: Maak een planning. Wie pakt welke klus
wanneer op?
	Nieuwe school/opvang regelen voor uw
kind(eren) en huidige school/opvang opzeggen
	Nieuwe huisarts zoeken en bij huidige huisarts
uitschrijven
	Nieuwe tandarts zoeken en bij huidige tandarts
uitschrijven
Huidige (sport)vereniging opzeggen
	Nieuwe adres doorgeven bij bedrijven en
instanties, zoals:
• werkgever
• telecombedrijf: tv, internet, telefoon
• bank
• v erzekeringen of verzekeringsadviseur
(tussenpersoon)
• sportclubs en verenigingen waar u lid van blijft
• krant en tijdschriften
Zelf in te vullen
Zelf in te vullen
Tip: Neem elke keer dat u naar uw nieuwe huis
gaat iets mee zodat u op de verhuisdag zelf
minder hoeft te verhuizen. Handig om al eerder
mee te nemen: gereedschap, waterkoker, thee,
koffie, plastic bekers, borden en bestek.

1 tot 2 maanden voor uw verhuizing

	
Alvast beginnen met inpakken. Start met spullen
die u niet meer nodig heeft tot na de verhuizing,
zoals winterkleren als u in de zomer verhuist
Tip voor het inpakken:
• Zet duidelijk op de verhuisdozen wat er in zit en
naar welke ruimte in het nieuwe huis het moet
• Breekbare spullen in een doos? Zet dit er
duidelijk op
• Pak verhuisdozen niet te zwaar in, zodat ze niet
scheuren
• Gebruik ook koffers en tassen om spullen in te
vervoeren
	Afspraken maken met uw verhuisbedrijf.
Wanneer verhuizen? Krijgt u verhuisdozen?
Wat moet u zelf regelen?
	Gas/water/licht aanvragen voor uw nieuwe huis
en opzeggen voor uw oude huis
	Alle (reserve)sleutels van uw huis verzamelen
voor de nieuwe bewoners
	Woonhuis-, opstal- en inboedelverzekering voor
uw nieuwe huis regelen, die ingaan vanaf
sleuteloverdracht
	Oppas voor uw kinderen (en eventuele
huisdieren) voor de verhuisdag regelen
	Verhuiskaarten schrijven om te versturen met de
post of online
Vrije dagen aanvragen voor de verhuizing
Zelf in te vullen
Zelf in te vullen

1 week vooraf

Uw vriezer leegmaken
	Uw nieuwe huis schoonmaken, zodat u straks
alles meteen in de juiste ruimte kunt zetten
Demonteer lampen en gordijnen
Zelf in te vullen
Zelf in te vullen

Dag van tevoren

	
Uw toilettas en kleren voor de volgende dag in
een aparte tas stoppen
	
Meubels uit elkaar halen
	
Vriezer en koelkast ontdooien en schoonmaken
	
Afscheid nemen op school/opvang
	
Afscheid nemen van oude buren
	
Wat lekkers regelen voor de verhuisdag
	
Een parkeerplek voor uw verhuisbedrijf voor de
deur reserveren om makkelijk te kunnen inladen
	
De wasmachine ontkoppelen en de
trommelbeveiliging van de wasmachine en
droger vastzetten
	
Een paar dozen achterhouden om nog wat
laatste spullen in te kunnen doen

Na de verhuizing

	
Alles op uw gemak uitpakken, indelen,
herschikken
	
Teruggeven van de geleende verhuisdozen aan
het verhuisbedrijf
Zelf in te vullen
Zelf in te vullen

Tip: Verhuist u naar een appartementencomplex
of flat en gebruikt u bij uw verhuizing de lift?
Laat uw medebewoners dan weten dat u gaat
verhuizen
Zelf in te vullen
Zelf in te vullen

Op de verhuisdag

De laatste spullen inpakken
	
Meterstanden opschrijven in uw oude en
nieuwe huis
Tip: Maak een foto met uw telefoon

200.33.62G (13 januari 2021)

	
Taken verdelen: 1 persoon blijft in het oude huis
om de verhuizers te helpen met vragen, 1
persoon coördineert en geeft aan naar welke
ruimtes de dozen moeten in het nieuwe huis.
Zijn er meer mensen beschikbaar? Dan kunnen
zij zich verdelen over verschillende ruimtes om
die in te delen en daar spullen uit te pakken.
	
Nakijken of alle lichten uit zijn, of de verwarming
uitstaat en of alle ramen en deuren dicht zijn
	
Kennismaken met nieuwe buren
Zelf in te vullen
Zelf in te vullen

