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Met een checklist wordt het al een stuk makkelijker om de organisatie van uw verhuizing zelf te 
regelen. Deze lijst kunt u eventueel uitprinten (dowload onze checklist als .pdf-file) en de 
werkzaamheden die al gedaan zijn wegstrepen. Hetgeen wat extra aandacht nodig heeft kunt u 
eventueel markeren met een markeerstift.  

 

Alle werkzaamheden verzameld 
Zoals bekend komt bij een verhuizing veel kijken. Er wordt onderscheid gemaakt in de periode 
wanneer de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Zo zijn er verschillende taken die u ruim 
van te voren kunt afhandelen. Neem bijvoorbeeld de hypotheek. Een aantal zaken kunnen het 
beste een paar dagen of een week voor de verhuisdag worden geregeld. Andere werkzaamheden 
zullen tijdens de verhuisdag zelf uitgevoerd moeten worden. Daarnaast zijn er na de verhuizing 
ook nog aantal puntjes die bekeken moeten worden. 
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 Wanneer bekend is dat u gaat verhuizen 

 Om te besparen op uw verhuizing; gratis verhuisoffertes vergelijken 
 Mogelijkheden van verhuisvergoeding bekijken 
 De eventuele huur tijdig opzeggen 
 Informeren naar huursubsidiemogelijkheden 
 Contact opnemen met de telefoonprovider en de wijziging doorgeven 
 Afspraken met de nieuwe bewoners van uw oude huis maken over eventuele inboedel en 

tijdsafspraken 
 Afmetingen van de nieuwe woning in kaart brengen 
 Indien nodig alvast nieuwe vloerbedekking en gordijnen bestellen 
 Beginnen met het grof sorteren en opruimen 
 Zorgen voor vrije dagen op de verhuisdag en wellicht nog extra dagen 
 Huishoudelijke hulp op de hoogte brengen 
 Gemeentegids en plattegrond aanvragen van eventuele nieuwe gemeente 
 Controleren automatische overschrijvingen (wijzigen of stopzetten) 
 Doorgeven aan oude: scholen, verenigingen, kleuteropvang, gezinszorg, maatschappelijk werk, 

consultatiebureau, hondenbelasting, gemeentelijke bepalingen 
 Orienteren naar nieuwe: scholen, verenigingen, kleuteropvang, gezinszorg, maatschappelijk 

werk, consultatiebureau, openbaar vervoer, informeren huisvuil ophaaldag, hondenbelasting en 
gemeentelijke bepalingen 

 Mogelijke hulp informeren bij vrienden/familie 
 Verhuisberichten bestellen bij de verhuisservice van PostNL 

 Een maand voor de verhuizing 

 Verhuisdozen bestellen/huren/verzamelen 
 Adressen verzamelen voor de verhuiskaarten 
 Adreswijzigingen versturen naar alle instanties 
 Verzekeraars en uw bank de verhuizing mededelen 
 Verzekeringspakket controleren en wijzigen naar nieuwe situatie 
 De huisarts, tandarts, apotheek en specialisten inlichten 
 Inboedel verder sorteren en overbodige spullen verkopen 
 De nieuwe school informeren en kinderen al keer een langs laten gaan 
 Het afsluiten van elektra, gas en water in oude woning regelen 
 Tegelijkertijd het aansluiten elektra, gas en water nieuwe woning regelen 
 Zoeken naar een nieuw naamplaatje 

 Twee weken voor de verhuisdag 

 De kinderen en huisdieren op de verhuisdag kunnen onderbrengen indien nodig 
 Informeer de huismeester 
 Bibliotheek boeken terugbrengen 
 Waardevolle spullen veilig opbergen; dat deze niet kwijt kunnen raken tijdens de verhuizing 
 Aantal spullen alvast inpakken die komende 2 weken amper tot niet worden gebruikt 
 Sluit een verhuisverzekering af, bij een goede verhuisbedrijf zit deze vaak inbegrepen 
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 Laatste paar dagen voor het verhuizen 

 Maak het nieuwe huis goed schoon, zodat je niet in rotzooi terecht kom 
 Nummer de kamers, gebruik deze nummers op de verhuisdozen 
 Bereid de maaltijden voor komende dagen voor 
 Gordijnen kunnen opgeborgen worden 
 Voldoende drinken en eten in het oude en nieuwe huis wat makkelijk gepakt kan worden 
 Vaste lampen afnemen 
 Verder met inpakken, welke spullen heeft u niet meer nodig voor de verhuisdag 
 Ruim het grofvuil en oude meubels op, informeer bij de gemeentereiniging voor hulp 
 De chemobox legen op een daarvoor bestemde locatie 

 De dag voor de verhuisdag 

 Maak de koelkast schoon 
 Breng kinderen en huisdieren onder bij een logeeradres 
 Water uit de wasmachine tappen en trommelbeveiliging vastzetten 
 Demonteer eventueel de meubels en pak de laatste dozen in voor de verhuizing 
 Volle diepvriezer op de koudste stand zetten 
 Reserveer genoeg parkeerplaats voor de verhuiswagen, laat hem zover mogelijk voor de deur 

parkeren 

 Op de verhuisdag zelf 

Het daadwerkelijke uitvoeren van de verhuizing vind plaats op de verhuisdag zelf. Hiervoor 
hebben we de volgende checklist opgesteld:  

- Bij uw oude woning 

 Ontvang het verhuisbedrijf 
 Neem de huidige meterstanden op, maak een foto 
 Sluit de gas en elektra af, controleer dit nogmaals 
 Tap de waterleidingen af (voornamelijk in de winter niet vergeten!) 
 Sluit alle ramen en deuren 
 Overige gordijnen eraf halen 
 Sleutels verzamelen en bij elkaar opbergen in de handbagage 
 Geld en pinpassen gescheiden opbergen in de handbagage 
 Na het inladen het gehele huis controleren op overgebleven spullen 
 Lever de sleutels van het oude huis in 

- Bij de nieuwe woning 

 Zet zoveel mogelijk op de juiste plaats neer bij het uitladen 
 Houd de nummering aan op de verhuisdozen en de kamers 
 Controleer zoveel mogelijk spullen op schade 
 Maak een kamer zo snel mogelijk bewoonbaar 



 

 Hang de gordijnen weer terug op 
 Laat koelkast en vrieskist een dag acclimatiseren (vloeistoffen in koelkast laten zakken) 
 Trommelbeveiliging wasmachine verwijderen 

- Na de verhuizing regelen 

 Onverhoopte verhuisschade noteren en schriftelijk melden bij de verhuizer of verzekeraar 
 Gehuurde verhuisdozen inleveren 
 Verhuisdozen verkopen/weggooien 
 Naambordje ophangen 
 Kennismaken met de nieuwe huismeester 
 Geef de adreswijziging aan bij de nieuwe gemeente (altijd binnen 5 dagen) 

 
 
 

 


