✔Checklist
Adreswijzigingen

50 partijen
om een adreswijziging
te sturen wanneer je gaat verhuizen
Je gaat verhuizen en dus krijg je een nieuw adres.
Deze checklist helpt je inzichtelijk te krijgen naar wie je een
adreswijziging stuurt. Dat kan zijn met een kaartje,
maar natuurlijk ook via email of een wijzigingsformulier op internet.
Wellicht heb je zelf ook nog tips die nog niet in deze lijst voorkomen.
Mail ze dan naar info@topmuurtotaal.nl
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✔01

Familie
Je gaat verhuizen en dus krijg je een nieuw adres. Als eerste breng je je
familie op de hoogte. Dat kan zijn met een kaartje, maar natuurlijk ook via email
of een e-card op internet.

02

Vrienden
Misschien kan je meteen de uitnodiging voor de house warming party
mee sturen ;)

03

Buren
Als je wilt dat ze je nog op komen zoeken natuurlijk. Ook handig voor
het doorsturen van post.

04

Werkgever
Dit is waarschijnlijk een interne melding aan de afdeling personeelszaken.
Check meteen of je pensioenfonds automatisch wordt geïnformeerd.

05

Zakenrelaties
Vooral belangrijk als je werkt vanuit je huisadres en je ondernemingen
hier ook gevestigd zijn.

06

Kamer van Koophandel
Als je een of meerdere bedrijven gevestigd hebt op je huis adres
(eenmanszaak, VOF, of BV), dan is het natuurlijk zinvol de Kamer van
Koophandel te informeren. Ook om zo het handelsregister bij te kunnen werken.

07

Huidige gemeente
Informeer je huidige gemeente over je nieuwe adres. Verhuis je naar een
andere gemeente? Dan kan je je meteen uit laten schrijven.

08

Nieuwe gemeente
Informeer je nieuwe gemeente over je huidige adres. Je kunt je ook
meteen in laten schrijven in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).

09

Huisarts
Informeer je huisarts over je nieuwe adres. Wellicht is dit ook het
moment je hier uit te schrijven en je bij een nieuwe huisarts in te schrijven.

10

Tandarts
Informeer je tandarts. Wellicht is dit ook het moment je hier uit te
schrijven en je bij een nieuwe tandarts in te schrijven.

11

Apotheek
Informeer je apotheek over je nieuwe adres. Wellicht is dit ook het
moment je hier uit te schrijven en je bij een nieuwe apotheek in te schrijven.
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12

Specialist
Ben je onder behandeling bij een specialist? Informeer ze over je nieuwe

adres.

13
14

Ziektekostenverzekering
Heel belangrijk om je correspondentie soepel te laten verlopen.

Woonverzekering
Informeer de verzekering van je woonhuis over je nieuwe adres. Dit kan
ook het moment zijn om je woonverzekering opnieuw tegen het licht te houden
omdat je nieuwe huis misschien niet genoeg of juist oververzekerd is.

15

Inboedelverzekering
Informeer je inboedelverzekering over je nieuwe adres. Check meteen of
je inboedel ook tijdens de verhuizing verzekerd is.

16

Pensioenfonds
Misschien wordt je pensioenfonds al door je werkgever geïnformeerd over
je nieuwe adres. Anders moet je de adreswijziging zelf doorgeven.

17

Autoverzekering
Het kan zelfs zo zijn dat een verhuizing gevolgen heeft voor je premie.
Even checken dus.

18

Fietsverzekering
Laat je fietsverzekering even weten dat je je fiets op een andere plek
neerzet.

19
20
21

Belastingdienst
Als je je netjes inschrijft in de andere gemeente komt het vast goed ;)
Gemeentelijke instanties
Denk aan UWV, sociale dienst, etc.

Verenigingen
Geef je adreswijzigingen door aan alle verenigingen waar jij of je
huisgenoten of gezinsleden lid van zijn.

22
23

Vakbond
Waar moeten de petjes en rode vlaggen naartoe?

Dagbladen
Je betaalt per dag dus het is zonde als je krantje op het verkeerde adres
wordt bezorgd.
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24

Tijdschriften
Geef de adreswijzigingen door aan de tijdschriften waar je een
abonnement op hebt (of je huisgenoten of gezinsleden).

25
26

Wegenbelasting
Je ontkomt er toch niet aan...

Kerk
En mocht je lid worden van een nieuwe gemeente, dan kan je natuurlijk
ook opzeggen.

27

School / Onderwijsinstelling
Geef je adreswijziging door aan de school van je kinderen. Vergeet ook
niet avondopleidingen.

28
29

Cursus
Je volgt vast wel ergens een cursus.

Geadresseerde reclame
Inventariseer van welke organisatie je gewenste geadresseerde post of
reclame ontvangt. Geef je adreswijziging door.

30

Goede doelen
Aan welke goede doelen doneer je? Zorg ervoor dat ze je ook na je
verhuizing kunnen vinden.

31

Internet /TV / Telefoon
Let op: deze diensten moet je tijdig opzeggen of tijdig overzetten naar je
nieuwe adres.

32

Mobiele Telefoon
De provider van je mobiele telefoonaansluiting en die van je huisgenoten
of gezinsleden moet ook weten waar hij de factuur naartoe stuurt ;)

33

Nieuwe bewoners huidige adres
Heel belangrijk: laat de nieuwe bewoners van je huidige adres weten
waar je hierna gaat wonen. Geef ook een emailadres en een telefoonnummer. Er
glipt altijd nog post door je vingers die op het oude adres terecht komt.

34

Overig: post oude adres
Laat je post gedurende een paar maanden door sturen. Dan kom je
vanzelf tegen wie je nog vergeten bent een adreswijziging te sturen.

35

Goede collega’s
Deze zijn er ook, stel ze op de hoogte
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36
37
38
39
40

Levensverzekering
Dit kan van levensbelang zijn

Begrafenisverzekering
De meeste mensen hebben er wel een.
Andere verzekeringen
Ga eens voor jezelf na, waar ben je nog meer verzekerd?

Kruisvereniging
Bestaan ze nog? Vast wel.

Banken
Stel deze zeker op de hoogte. Vervelend als je bankafschrift bij de
nieuwe bewoner van je oude woning terecht komt.

41
42
43
44
45
46

Garage
Die sturen ook wel eens wat, denk aan bijvoorbeeld de APK keuring.
Politieke partij
Ben je daar lid van?
Omroep vereniging
Wellicht ben je gewend om elke week de tv gids te ontvangen.
Boekenclub
Bestaan die nog?

Kerk of levens beschouwende organisatie

Postorderbedrijven / webwinkels
Die komen er steeds meer en veel mensen bestellen tegenwoordig alles
via het internet.

47
48
49
50

Onderhoudscontract CV installatie
Vaak is deze over te zetten naar je nieuwe woning.
Onderhoudscontract schilderwerk
Vervelend als je schilder het verkeerde huis schildert.

Tuinman
Deze verzorgt ook weer je nieuwe tuin.

Glazenwasser
Zeg je glazenwasser op of, als hij ook in de wijk werkt, waar je komt te
wonen en stel hem dan op de hoogte.
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