Ik ga verhuizen

Waar moet ik aan denken?

ZO SNEL MOGELIJK MEE BEGINNEN
 Huur huidige woning opzeggen
 Inboedelverzekeringen regelen
 Adreswijziging doorgeven aan gemeente
 Gas, water, licht, internet, tv en telecom opzeggen of verhuizing doorgeven
 Gas, water, licht, internet, tv en telecom regelen voor in het nieuwe huis
 Vrije dagen opnemen of verhuisverlof regelen
 Vervoer / transport regelen
 Overname met nieuwe bewoners regelen
 Automatische overschrijvingen wijzigen of stopzetten
 Werkster / glazenwasser / schoorsteenveger opzeggen
 Nieuw postadres doorgeven aan bedrijven/instanties (zie ook verhuisservice PostNL)
 Als je niet zelf wilt verhuizen offertes opvragen
 Goede spullen die je wegdoet naar de kringloop brengen
 Weggooien wat niet mee gaat
 Verhuisdozen en -dekens regelen
 Adres gechipt huisdier wijzigen
VIER TOT TWEE WEKEN VOOR DE VERHUIZING
Adreswijziging doorgeven aan:
 Huisarts
 Tandarts
 Apotheek
 Verzekeringen
 Bank
 Ziektekostenverzekeraar
 Sportverenigingen
 Vrienden, kennissen en buren
 Werkgever en collega’s
 Kerk/Moskee/Synagoge
 Vakbond
 School en opleidingen
 Online winkels
 Dagbladen
 Tijdschriften
 Omroepblad
 Spaarprogramma’s (zoals Airmiles)
LAATSTE TWEE WEKEN VOOR DE VERHUIZING
 Opvang (kleine) kinderen en huisdieren regelen
 Overdracht sleutel huidige huis regelen
 Overdracht sleutel nieuwe huis regelen
 Eventuele overname regelen
 Geleende spullen teruggeven aan de eigenaar
 Bibliotheekboeken terugbrengen
 Beginnen met inpakken van zaken die niet in verhuisdozen kunnen
 Nog meer weggooien wat niet mee gaat
LAATSTE PAAR DAGEN VOOR DE VERHUIZING
 Oude woning schoonmaken
 Vloerbedekking losmaken (tenzij overname)
 Vaste lampen demonteren
 Gordijnen afhalen (behalve op slaapkamers)
 Zo nodig antenne van dak laten halen
 Alles inpakken wat niet op het laatste moment nodig is
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OP DE LAATSTE DAG EN AVOND VOOR DE VERHUIZING
 Kinderen en huisdieren naar logeeradres brengen
 Koelkast leegmaken, uitzetten, drogen en dichtplakken met tape
 Diepvriezer op de koudste stand zetten
 Uitneembare meubelen uit elkaar halen
 Plaats reserveren voor verhuisvervoer, bijvoorbeeld door de auto er alvast neer te
zetten
 Laatste dingen inpakken die niet in een verhuisdoos passen
 Wasmachine schoonmaken en vastzetten!
 Gordijnen en andere hangende spullen afhalen
 Belangrijke papieren apart houden
OP DE VERHUISDAG ZELF
 Inpakken van groot meubilair e.d.
 Inpakken van laatste verhuisdozen
 Laatste gordijnen afhalen
 Sleutels apart houden
 Medische papieren apart houden
 Reserve zekeringen elektra apart houden
 Alle ruimten controleren op vergeten spullen
 Waterleiding aftappen in de winter (ook als het niet vriest)
 Alle ramen en deuren goed sluiten
 Kamers controleren op vergeten spullen
 Meterstanden opnemen
 Gas- en elektra afsluiten
 Oude woning bezemschoon en vet- en kalkvrij opleveren
 Oude sleutels inleveren

Verhuis
tips!
• Wijzig op tijd je adres bij de diverse instanties, vooral bij gemeente. Die geeft het
door aan de belastingdienst.
• Heb je recht op huurtoeslag? Je dient zelf bij de belastingdienst de wijziging van je
huur door te geven.
• Begin zo snel mogelijk met inpakken en weggooien.
• Geef elke doos een nummer. Maak een lijst met welk nummer in welke kamer komt.
• Meet grote spullen (bank) op en bekijk of hij door de deur kan.
• Doe belangrijke papieren in de handbagage.
• Vul onvolledige dozen met vulmateriaal (zoals hand- en theedoeken), tegen het
schuiven in de doos.
• Zorg ervoor dat de dozen het gewicht kunnen dragen.
• Stop niet te veel in bureaulades.
• Gebruik kleding of handdoeken om glas en servies in te pakken.
• Vervoer brandbare of licht ontvlambare vloeistoffen en spuitbussen apart.
• Wikkel een lampenkap in keukenrol, niet in krantenpapier; dat geeft af.
• Houd medicijnen in je handbagage.
• Verpak waardevolle elektronische apparaten in hun originele verpakking.

