Checklist verhuizen
Deze checklist hebben we voor je gemaakt zodat je voor, tijdens en na je verhuizing in
de gaten kunt houden wat je zoal moet doen. Succes met verhuizen!

RUIM VAN TEVOREN
(2-4 MAANDEN VOOR DE VERHUIZING)
Als je een huurhuis hebt: de huur opzeggen. Let op
je opzegtermijn!
Als je een koophuis hebt: verkoop of
leegstandwetverhuur van je huis definitief maken
Kinderen aanmelden bij school en/of opvang
Huidige school informeren
Sportverenigingen opzeggen
Adres wijzigen bij onder andere:
Bank
Water- en energiebedrijven
Verzekeringen en tussenpersonen
Sportclubs en verenigingen waar je lid van blijft
Vakbonden en andere organisaties
Kerk
Werkgever
School of opleiding
Webwinkels en postorderbedrijven
Kranten en tijdschriften
Als je ondernemer bent: Kamer van Koophandel
Verhuiskaarten bestellen
Adressenlijst maken voor verhuiskaarten:
Familie
Vrienden en kennissen
Buren
Collega’s
Zakenrelaties
De inrichting regelen: nieuwe huis opmeten en
vloerbedekking, gordijnen en meubels bestellen
Vrije dagen aanvragen voor de verhuizing
Verhuisvergoeding aanvragen bij je werkgever
Verhuizers en verhuiswagen regelen
Parkeervergunning aanvragen voor je nieuwe adres
Verhuizing telefoon, internet en
televisieaansluiting regelen

1 TOT 2 MAANDEN VOOR DE VERHUIZING
Nieuwe huisarts, tandarts en apotheek zoeken
Adreswijzigingen versturen
Gas, water en licht overzetten
Wegdoen wat je niet mee wilt verhuizen
Inpakken wat je weinig gebruikt
Opvang regelen voor kinderen en huisdieren op de
dag van verhuizing

AANVULLENDE NOTITIES

VLAK VOOR DE VERHUIZING, IN JE OUDE HUIS
Kostbare spullen en belangrijke papieren ergens
anders opbergen
Bibliotheekboeken terugbrengen
Zo veel mogelijk alvast inpakken
Meubels uit elkaar halen
Koelkast en vriezer uitzetten
Wasmachine leeg laten lopen en de trommel
vastzetten
Grof vuil wegbrengen
Eten regelen voor op de verhuisdag
Afscheid nemen van je buren

TIJDENS DE VERHUIZING
Meterstanden noteren van oude en nieuwe huis
Sleutels van je oude huis verzamelen
Laatste controle op vergeten spullen
Ramen en deuren van je oude huis afsluiten

NA DE VERHUIZING

VLAK VOOR DE VERHUIZING, IN JE NIEUWE HUIS

Verhuisschade inventariseren en claimen
Binnen 5 dagen inschrijven bij je nieuwe gemeente
(dit kan vanaf 4 weken voor de verhuizing)
Lege dozen terugbrengen naar verhuizer

Vloerbedekking (laten) leggen
Schilderwerk
Schoonmaken

Van je nieuwe huis genieten!
AANVULLENDE NOTITIES

