✔Checklist
Verhuizen

47 stappen
om je verhuizing
soepel te laten verlopen
Verhuizen doe je niet vaak,
dus wat overzicht kan je misschien wel verhuizen.
Deze lijst helpt je de klus te klaren!

Wellicht heb je zelf ook nog tips die nog niet in deze lijst voorkomen.
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Inboedelverzekering
Check of je inboedelverzekering je spullen verzekert tijdens de verhuizing
en eventuele opslag. Breid eventueel de dekking van je inboedelverzekering uit.

02

Erkende verhuizer
Je kunt er voor kiezen je spullen te laten verhuizen door een professionele
verhuizer. Zij hebben alles in huis om je verhuizing soepel te laten verlopen.
Tijdelijke oplsag kunnen ze vaak ook regelen.

03

Opslag
Regel tijdelijke opslag als je niet meteen verhuist naar je eindbestemming
of als je wilt dat je spullen niet in de weg staan. Zorg voor een goede
inboedelverzekering voor spullen die in opslag staan.

04

Algemene voorwaarden
Lees de algemene voorwaarden van de verhuizer en de opslag. Zorg
ervoor dat je niet voor verrassingen komt te staan.

05

Planning
Maak een planning voor je verhuizing. Wanneer gebeurt wat? Wie moet
op de hoogte zijn van je planning?

06
07

Verhuisvergoeding
Wellicht heb je recht op een verhuisvergoeding van je werkgever.

Vrije dagen
Neem vrije dagen op. Wellicht heb je recht op extra vrije dagen voor je
verhuizing.

08

Telefoon, tv, internet
Verhuizing melden bij je kabelaar of telefoonbedrijf. Wees op tijd met afen aanmelden (zeker als je een nieuwe kabelaar krijgt). Dan ben je straks meteen
verzekerd van telefoon, TV en internet.

09

School
Informeer de school van je kinderen over de verhuizing. Schrijf je
kinderen op tijd in bij een nieuwe school.

10

Huur opzeggen
Huur je een huis? Zeg de huur op. Te lang wachten kan je het geld kosten
van de opzegtermijn.
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11

Doorsturen post
Vraag de verhuisservice van PostNL aan. Hou er rekening mee dat er nog
lang post op je oude adres terecht komt.

12

Huursubsidie
Check of je in je nieuwe huurhuis recht hebt op huursubsidie. Ga je van
een huurhuis naar een koophuis, dan moet je de huursubsidie opzeggen.

13

Nieuwe huis opmeten
Meet je nieuwe huis op. De ruimte, de ramen, deuren, trappengat, etc.
Check van te voren of bepaalde zaken wel op die plekken geplaatst kunnen
worden die je bedacht hebt. Kijk ook of er belemmeringen zijn voor de
verhuizing (trappen, deuren, etc.)

14

Huishoudelijke hulp opzeggen
Mocht je van zijn haar diensten geen gebruik meer willen maken: zeg de
huishoudelijke hulp op. Overigens, je huishoudelijke hulp kan je wel goed helpen
bij het schoonmaken van je oude huis.

15

Woonverzekeringen
Licht je verzekering in over je komende nieuwe woonsituatie. Misschien
moet je je woonverzekering aanpassen om voor voldoende dekking te zorgen.

16

Grof vuil / troep
Verhuis troep niet mee. Breng het naar het grof vuil of zet het bij het
huisvuil.

17

Gas / water / elektra afsluiten
Geef aan per wanneer het gas, water en elektra afgesloten moet worden
in je huidige woning.

18

Gas / water / elektra aansluiten
Geef aan per wanneer het gas, water en elektra afgesloten moet worden
in je nieuwe woning.

19

Opvang kinderen
Regel opvang voor je kinderen tijdens de verhuisdag. Het is niet handig ze
bij de verhuizing te hebben.

20

Inpakken
Begin ruim van te voren met inpakken. Begin met de spullen die je
voorlopig niet nodig hebt. Inpakken kost meer tijd dan je de denkt. Label de
dozen goed.
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21

Dozen labelen
Label de dozen goed. Geef duidelijk aan wat er in zit en in welke kamer
ze terecht moeten komen. Zorg dat de verhuizers de labels kunnen lezen en
begrijpen.

22

Kamers labelen
Label de kamers in je nieuwe huis helder. Het makkelijkst is het om
ze een nummer te geven. Dit moet overeenkomen met de nummers op de
verhuisdozen.

23

Verhuisdozen
Zorg voor voldoende verhuisdozen. Als je met een professionele verhuizer
werkt, dan levert deze vaak de verhuisdozen.

24

Labels / stickers
Zorg voor voldoende labels of stickers voor op de verhuisdozen. Je hebt er
meer nodig dan je misschien denkt.

25

Transport
Als je zelf verhuist: regel goed transport voor de verhuizing. Huur een
grote bus. Slecht of te klein transport zorgt voor veel vertraging.

26

Verhuislift
Moeten er veel spullen naar hogere verdiepingen? Huur een verhuislift.
Het bespaart tijd en pijnlijke ruggen.

27

Adreswijziging
Verstuur de adreswijzigingen. Als je een doorstuur-service hebt
voor je post, dan geeft dit vaak goede hints over wie je misschien nog een
adreswijziging moet sturen.

28
29
30

Hulp
Zorg voor voldoende hulp tijdens de verhuizing. Vele handen maken licht werk.

Nieuwe huis schoonmaken
Maak het nieuwe huis goed schoon. Dat is makkelijker als het leeg is.

Eten en drinken
Zorg voor voldoende eten en drinken op de dag van de verhuizing. Denk
ook aan de verhuizers en de mensen die je die dag helpen.
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31

Huisvuilcontainers legen
Leeg de huisvuilcontainer van je oude huis of vraag een buurman dat voor
je te doen op de dag dat de vuilnisman komt.

32
33

Koelkast / diepvriezer ontdooien
Ontdooi de koelkast of diepvriezer minimaal een dag voor de verhuizing.

Trommelbeveiliging wasmachine vastzetten
Zet de trommelbeveiliging van je wasmachine vast. Dat houdt hem heel
tijdens de verhuizing.

34

Parkeerplaats reserveren verhuisauto
Reserveer de avond voor de verhuisdag een parkeerplaats voor de
verhuisauto. Parkeer er bijvoorbeeld je eigen auto en die van een vriend of de
buren. Of hang een lint op met een bordje.

35

Sleutels oude huis
Verzamel de sleutels van je oude huis zodat je deze aan de nieuwe
bewoners of huisbaas kunt geven.

36
37
38

Gas afsluiten
Sluit de gasleiding af.

Ramen en deuren sluiten
Maak een laatste rondje door je oude huis. Sluit ramen en deuren.

Controle rondje
Maak een laatste rondje door je oude huis. Controleer of er niets is
achtergebleven.

39

Oude huis schoonmaken
Maak je oude huis schoon. Dat is wel zo netjes voor de nieuwe bewoners.
Als je een huurhuis had dan is het vaak een vereiste voor oplevering.

40

“Mission control”
Zorg ervoor dat er in je oude en in je nieuwe huis iemand is die weet
waar alles moet staan. Zet alles meteen zoveel mogelijk op de juiste plek neer.
Dat bespaart gesleep op een later moment.

41

Acclimatiseren koelkast / vriezer
Laat de koelkast en vriezer een dag acclimatiseren voor je ze weer aansluit.
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42
43

Controleren op schade
Controleer je spullen op schade die tijdens de verhuizing is ontstaan.

Inschrijven gemeente
Schrijf je in bij je nieuwe gemeente. Je hebt een identiteitsbewijs en een
koop- of huurcontract nodig. Of geef je adreswijziging door als je in dezelfde
gemeente bent blijven wonen.

44

Lege verhuisdozen laten ophalen
Maak een afspraak voor het ophalen van de lege verhuisdozen. Je betaalt
per verhuisdoos die je nog wilt blijven gebruiken.

45

Parkeervergunning
Vraag een parkeervergunning aan. Zeker als er wachtlijsten zijn kan je er
niet vroeg genoeg bij zijn.

46

Meterstanden noteren
Noteer de meterstanden in je oude huis (bij voorkeur als de nieuwe
bewoners er ook zijn, bijvoorbeeld bij de sleuteloverdracht). Noteer ook de
meterstanden in je nieuwe huis.

47

“First night box”
Zorg voor een “first night box”. Hierin zitten alle spullen die jij en je gezin
nodig hebben voor een eerste goede nacht. Het bespaart een hoop zoekwerk
aan het einde van een vermoeiende dag.

TOP

MuurTotaal

gladde wanden zonder stukadoren

CHECKlist • Verhuizen

