1. Zodra je het koop- of huurcontract hebt getekend
☐ Verzamel bouwtekeningen en plattegronden
Zorg dat de hoogte-, de lengte- en de breedtematen erop staan, om het huis in
gedachten alvast in te richten met je nieuwe meubels.
☐ Meet ramen en deuren op
Zorg dat je weet wat er doorheen past, en wat eventueel niet (dus wat er uit elkaar moet).
☐ Bekijk waar de meterkast zit
En bepaal of die plek geschikt is voor bijvoorbeeld het internetmodem en de router.
☐ Teken de stopcontacten in op de plattegrond
En bepaal of je misschien extra stopcontacten bij moet laten plaatsen.
☐ Check de aansluiting op het gasnet
☐ Bepaal waar de koelkast, vriezer, oven, wasmachine, droger, etc. moeten komen
☐ Controleer de cv-installatie
Hoe oud is de installatie en is die al aan vervanging toe?
☐ Controleer de aansluiting op de kabel of glasvezel
Zodat je weet hoe je internet, televisie en telefonie kunt gebruiken. Let ook alvast op
waar die aansluitingen zich bevinden.
☐ Houd rekening met regels van de VvE, woningbouwvereniging of in de
huurovereenkomst
Mag je bijvoorbeeld huisdieren houden of een eigen bedrijf aan huis hebben?
☐ Zoek uit wie de netbeheerder is
Voor gas, water en elektriciteit.

2. Inschrijven in de nieuwe gemeente
☐ Schrijf je in bij de nieuwe gemeente
Werk deze checklist voor verhuizen af door je (online) in te schrijven.
☐ Onderzoek welke tarieven gelden voor gemeentelijke belastingen
☐ Verdiep je in het afval ophalen en scheiden
Moet je afval scheiden? Wanneer wordt dit (gescheiden) opgehaald?
☐ Zoek alvast naar de gemeentewerf
☐ Vind de dichtstbijzijnde school, winkelcentra, huisartsen, apotheken,kinderopvang
En maak een lijstje met deze nuttige adressen.
☐ Bedenk waar je gaat parkeren
En of je daar eventueel een parkeervergunning voor nodig hebt.

3. Twee maanden voor de verhuizing
☐ Huur een verhuisbedrijf in
Reserveer op tijd, om te voorkomen dat de bedrijven al vol zitten.
☐ Regel een verhuislift als dat nodig is
☐ Zeg diensten op jouw adres op
Denk aan de schoonmaker, het huurcontract, automatische afschrijvingen, en
bijvoorbeeld een garagebox.
☐ Vraag verhuisverlof aan op uw werk, of neem een vrije dag op.
☐ Maak afspraken over de vloerbedekking, gordijnen, meubilair, etc.
☐ Informeer naar huursubsidie
☐ Koop verhuisdozen
Begin op zolder en in de berging alvast met inpakken.
☐ Verkoop spullen die je niet meeneemt
Verkoop via Markplaats of breng ze naar de gemeentewerf of kringloopwinkel.
☐ Vergelijk internet, televisie en telefonie
Soms is een nieuw abonnement op het nieuwe adres goedkoper.
☐ Maak een lijst met ontvangers van adreswijzigingen

4. Ongeveer een maand voor de verhuizing
☐ Meld kinderen aan op hun nieuwe school of bij het kinderdagverblijf
☐ Sluit een nieuwe inboedel- en opstalverzekering af
☐ Geef de afsluiting van gas, water en licht door aan leveranciers
☐ Huur een busje of verhuiswagen als je zelf verhuist
☐ Regel oppas voor je kinderen en huisdieren op de verhuisdag
☐ Huur extra opslagruimte als je die nodig hebt
☐ Check de vriezer en maak die leeg
Een schone vriezer is makkelijker te verhuizen.
☐ Verzamel alle (reserve)sleutels van de huidige woning
☐ Laat extra sleutels maken voor het nieuwe huis
☐ Vraag een aantal vrienden om je te helpen verhuizen
☐ Plan een housewarming
☐ Regel dekens voor zware waardevolle spullen
☐ Geef je adreswijziging door bij PostNL en Sandd

5. Een week voor de verhuizing
☐ Haal boodschappen voor tijdens de verhuizing
☐ Ruim het nieuwe huis op en start met schoonmaken
☐ Geef iedere kamer in uw nieuwe huis een nummer
Hang het nummer op bij de deuren en schrijf hetzelfde nummer steeds op de dozen die
voor die kamer bedoeld zijn.
☐ Zorg ervoor dat de afvalcontainer leeg is
Dan kun je op de verhuisdag makkelijker wat weggooien als dat nodig is.
☐ Demonteer lampen en gordijnen alvast
☐ Start met het demonteren en inpakken van meubels
☐ Zorg voor voldoende vuilniszakken
Je gooit meer weg dan je denkt.

6. Een dag voor de verhuizing
☐ Leeg de koelkast en maak deze schoon
Laat de koelkast en vriezen even bijkomen op het nieuwe adres en schakel ze dan pas
in. In de handleiding staat hoe lang dit moet duren.
☐ Reserveer alvast een goede parkeerplek voor de verhuiswagen
☐ Sluit alle kasten, eventueel met tape
Dit voorkomt dat deurtjes en laden beschadigen tijdens het verhuizen.
☐ Zet de trommelbeveiliging van de wasmachine en droger vast
☐ Zet lege dozen klaar om uw laatste gordijnen en lampen in te pakken
☐ Verdeel alvast de taken voor alle aanwezigen op de verhuisdag
☐ Ga op tijd naar bed

7. Op de verhuisdag
☐ Pak de laatste gordijnen en lampen in
☐ Verdeel de taken en start met verhuizen
☐ Neem de laatste meterstanden op
Noteer ze bijvoorbeeld in je telefoon.
☐ Maak alvast lunch voor alle aanwezigen
☐ Maak het huis schoon voor de nieuwe bewoner
☐ Sluit alle ramen en deuren
☐ Controleer het huis op achtergebleven spullen
☐ Check of je alle lichten en de verwarming hebt uitgedaan
☐ Geef de huissleutels aan de nieuwe eigenaar, makelaar of verhuurder

8. De dag na de verhuizing
☐ Geef de adreswijziging door aan de nieuwe gemeente
Doe dit binnen maximaal 5 dagen na de verhuizing.
☐ Meld eventuele verhuisschade bij het verhuisbedrijf

