Zo zegt u de huur op
Wist u dat u élke dag van de maand de huur van uw woning,

Verhuizen
doet u zo!
Een eerste eigen appartement
of woning, eindelijk samenwonen
of een grotere, nieuwe woning;
een volgende fase in uw leven.
Iets om naar uit te kijken.

garage of parkeerplaats op kunt zeggen, ook in het weekend?

 Verhuischecklist

Een hardnekkig misverstand is dat dit alleen per de eerste
of de 15e van de maand kan. De huur zegt u heel eenvoudig
op via het klantenportaal. De opzegtermijn is één maand,
gerekend vanaf de datum waarop wij uw huuropzegging
schriftelijk of digitaal hebben ontvangen.

Voorafgaand aan de verhuizing:

Op de verhuisdag zelf:

	Opruimen! U kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen.

	Laatste controle van de oude woning, controleer alle

Eerder opzeggen kan ook

Bepaal goed of u al uw spullen nog wilt houden of er

U mag natuurlijk ook eerder dan een maand van tevoren

misschien een tweede leven aan wilt geven door het

opzeggen. Als u eerder opzegt is er voor ons meer tijd om

naar de kringloop te brengen.

ruimtes.
	Belangrijke documenten, pasjes, portemonnee en
medicijnen verzamelen in handtas.

nieuwe huurders te zoeken. U heeft dan meer tijd om met

	Vervoer/transport voor de verhuisspullen regelen.

	Meterstanden opnemen van oude én nieuwe woning.

de nieuwe huurders te bespreken of zij eventuele door u

	Verhuisdozen verzamelen. Maak ook eens gebruik van

	Alle ramen en deuren van de oude woning goed sluiten.

aangebrachte veranderingen in de woning willen overnemen.
Dit kan in geval van overname in uw voordeel zijn.

alternatieven als een big shopper van de plaatselijke
supermarkt die u toch al had liggen.
	Verhuisdekens en opvulling voor in de dozen met

Waar moet ik overal aan denken

breekbare spullen verzamelen.

Na de verhuizing:
	Binnen 5 dagen na verhuizing aanmelden

Bij verhuizen komt vaak meer kijken dan u misschien

	Eventuele opslagruimte voor meubels regelen.

verwacht. Een nieuw adres betekent namelijk ook dat u al

	Overname voor oude en nieuwe woning afspreken.

	Verhuiskaarten versturen, digitaal kan ook!

uw spullen van A naar B moet verhuizen. Maak daarom

	Nieuwe woning opmeten.

	Gehuurd en geleend materiaal terug brengen.

gebruik van de verhuischecklist om niets te vergeten!

	Informeren naar huisvuil/afvalpas nieuwe woning.

	Kennismaken met de buren.

	Nagaan hoe er in de nieuwe woning gekookt kan worden.

	Housewarming geven.

bij de (nieuwe) gemeente.

Is dit op elektra of gas?
	Wijzigingen doorgeven bij de verzekeringsmaatschappijen
voor bijvoorbeeld de inboedel- en opstalverzekering.
	Televisie-, telefoon- en internetabonnement voor
nieuwe adres regelen.
	Gas, water en licht voor het oude adres stopzetten

Vergeet niet uw verhuizing ook door te geven aan:
	Familieleden, vrienden en kennissen
	Werkgever en collega’s
	Huisarts

en voor het nieuwe adres regelen. Tip! Vergelijk op

	Apotheek

www.gaslicht.com de verschillende energieleveranciers

	Tandarts

en laat u goed informeren.

	Specialist
	Verzekeringsmaatschappijen
	Ziektekostenverzekering

Op de dag voor de verhuizing:

	School en opleidingen

	Koelkast en vriezer leegmaken en dichtplakken met tape.

	DUO, wanneer je nog studeert

	Oude woning goed schoonmaken.

	Kranten, tijdschriften

	Al het huisvuil weggooien en grof vuil (laten) afvoeren.

	Airmiles spaarprogramma

	Parkeerplaats regelen voor verhuisvervoer op verhuisdag.

	Sportschool en verenigingen

	Wasmachine en andere elektronische apparaten

	Gas-, water- en lichtbedrijven

ontkoppelen.

	Televisie-, telefoon- en internetbedrijven

	Kinderen en huisdieren naar opvang.

	Gemeente

	Gordijnen en andere hangende spullen afhalen.

	Ontvangt u huurtoeslag? Geef uw nieuwe adres

	Lampen, spiegels, schilderijen verwijderen/demonteren.

dan ook door aan de Belastingdienst!

	Eten en drinken regelen voor de verhuisdag.
	Zorg ervoor dat alle elektrische apparaten zijn opgeladen
zoals boormachines etc.
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