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Alles over verhuizen
en verhuisbedrijven

Checklist verhuizen

De ultieme
verhuischecklist
We hebben, met behulp van enkele specialisten in de verhuisbranche, de onderstaande
verhuischecklist voor jou opgesteld. In deze checklist vind je stap voor stap alle zaken die je
moet regelen of niet mag vergeten. We beginnen bij de aankoop van je huis en eindigen op
de dag na je verhuizing. Je kunt de checklist downloaden, printen en gedurende het traject
dingen aanvinken als ze geregeld zijn. Op de laatste pagina kun je zelfs je eigen notities en
belangrijke informatie toevoegen.

Na de aankoop/huur van een nieuw huis
Oude huis verkopen of huur opzeggen
Afspraken maken met nieuwe bewoners over het overnemen van bepaalde spullen
Afspraken maken met de bewoners van je nieuwe huis over het overnemen van bepaalde spullen
Informeren naar afvalmogelijkheden, hondenbelasting, et cetera
Alle ruimtes in je nieuwe woning opmeten
Beginnen met een planning voor je verhuizing
Uitzoeken tot welke netwerkbeheerder je toegang hebt (gas, water, licht)
Inschrijven bij je nieuwe gemeente
Eventueel op zoek gaan naar een nieuwe school of opvang voor je kind(eren)
Indien je wilt verbouwen, informeer over kosten en mogelijkheden bij aannemers en maak een budget

Verhuisoffertes aanvragen

Gratis & zonder verplichtingen

Tip! Bezoek onze website

Ga naar: sirelo.nl/advies/verhuizen-offerte-aanvraag

Binnen 1 minuut
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Hoeveel kost een verhuizing?
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2 maanden voor de verhuizing
Beslissen of je de verhuizing zelf wilt doen of wilt laten uitvoeren door een verhuisbedrijf
Bekijk onze pagina ‘kosten verhuisbedrijf’ om een idee te krijgen van de
		
			
gemiddelde verhuiskosten
Bedenken wat je mee wilt nemen en wat niet
Beginnen met het verkopen van eventuele spullen die achterblijven
Kies een verhuisdag en vraag eventueel vrij van je werk
Bepaal of je wilt overstappen naar een nieuwe leverancier voor energie, televisie, et cetera
Maak een lijst van iedereen die van je verhuizing moet weten (onderstaand vind je
		
de belangrijkste personen en instanties)
Vrienden en bekenden
		
Familie
		
Werkgever(s), zakelijke relaties
		
Gemeente
		
Huisarts, tandarts, apotheek
		
Al je lopende verzekeringen
		
Bank
		
Eventuele verenigingen waar je bij bent aangesloten
		
School
		
Je lopende abonnementen (tijdschriften, nieuwsbladen, spaarprogramma’s, fitness)
		
Belastingdienst
		

1 maand voor de verhuizing

		

Verhuisoffertes aanvragen indien je kiest voor een verhuisbedrijf
Opslagruimte regelen (of bij verhuisbedrijf regelen) indien nodig
Regel verhuisdozen (tenzij je alles door het verhuisbedrijf laat inpakken)
Ga op zoek naar een opstalverzekering of informeer je bestaande verzekeraar
over je nieuwe woning
Je energieleveranciers informeren van de afsluiting van gas, water en licht
Indien je kinderen hebt, meld ze aan bij hun nieuwe school of opvang
Controleer hoeveel sleutels je hebt van je nieuwe huis. Laat eventueel extra sleutels maken
Geef je adreswijziging door bij PostNL en iedereen die er van moet weten
Verzamel alle sleutels van je oude huis
Aansluiten gas, water en licht in nieuwe woning regelen
Op zoek gaan naar een nieuwe tandarts, huisarts en apotheek
Oude parkeervergunning opzeggen en eventueel nieuwe parkeervergunning regelen
Start met inpakken van dozen met spullen die je niet dagelijks nodig hebt
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1 week voor de verhuizing
Je koelkast en vriezer langzaam aan leeghalen
Zowel je oude als je nieuwe huis schoonmaken
Demonteren van je meubels (indien je dit zelf gaat doen)
Beginnen met het opruimen van spullen die je niet meer nodig hebt
Kleding sorteren en opbergen in dozen
Inkopen doen voor op de verhuisdag (eten, drinken, et cetera)
Afronden van het inpakken van dozen

1 dag voor de verhuizing
		
		

		

Wasmachine en droger schoonmaken en beveiligen
Koelkast en vriezer leeghalen en laten ontdooien. Maak ze na het ontdooien
goed schoon en onthoud dat je ze niet onmiddellijk weer aansluit op het nieuwe adres.
Een koelkast en vriezer hebben tijd nodig om te acclimatiseren
Hangende spullen (gordijnen, lampen, schilderijen) van de muur of het plafond halen
Parkeergelegenheid regelen voor het verhuisbedrijf voor de volgende dag en eventueel 		
informeren van buren
Laatste spullen inpakken

Op de verhuisdag

		
		
		

De planning nog éénmaal doornemen
Alle spullen verhuizen of laten verhuizen door een verhuisbedrijf
Alle kamers controleren
Sleutels inleveren aan nieuwe bewoners of aan huiseigenaar
Meterstanden opnemen
Waardevolle spullen apart houden in een tas die je bij je kunt houden
(denk aan bankpasjes, verzekeringspapieren, et cetera)
Verhuisdozen sorteren in nieuwe huis (nummer ze en laat ze direct naar de
goede kamer brengen)
Genieten van je nieuwe huis en de mensen om je heen. Maak er, ondanks
de stress die er bij kan komen kijken, wat moois van!

Checklist verhuizen

Na de verhuizing
		

Controleer of er schade is ontstaan aan je inboedel. Indien dit het geval is, zorg dat je dit tijdig
doorgeeft aan het eventueel gekozen verhuisbedrijf
Hou de post op je oude adres in de gaten en zorg dat deze naar jou wordt doorgestuurd

Aantekeningen

