
Alles over verhuizen 
en verhuisbedrijvenSIRELO.nl

Verhuizing doorgeven aan

  De gemeente: dit moet binnen 4 weken of uiterlijk 5 dagen na de verhuizing, 
  anders riskeer je een boete 

  De Belastingdienst: alleen als je huurtoeslag krijgt of gaat scheiden. 
  Doe dit binnen 4 weken

  Familieleden,   namelijk:  

  Vrienden,   namelijk: 

  Kennissen,   namelijk:  

 Checklist verhuizen
Verhuizing doorgeven 
checklist 
Met behulp van deze gratis verhuizing doorgeven checklist vergeet je niemand. 
Print de checklist uit en vink het direct aan als de instantie of persoon op de hoogte is van 
je adreswijziging. 

Hieronder zie je de lijst aan wie je vermoedelijk je adreswijziging moet doorgeven. 
Staan bepaalde instanties of personen er niet bij? Vul deze dan in in de open ruimtes. 
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Hoeveel kost een verhuizing? 

Gratis & zonder verplichtingen Binnen 1 minuut

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

Tip! Bezoek onze website 

https://sirelo.nl/advies/verhuizen-offerte-aanvraag/


Verhuizing doorgeven checklist

  Werkgever

  Kamer van Koophandel

  Opdrachtgevers/klanten,   namelijk:

  Bank

  Internet en tv-provider

  Energieleverancier

  Waterleverancier

  Notaris

  Huisarts

  Tandarts

  Apotheek

  Online shops,   namelijk: 
 
  Boodschappendiensten,   namelijk:  

  Verenigingen,   namelijk:  

  Geloofsinstituut

  Abonnementen,   namelijk:  

   

   

   

Verhuizing doorgeven kun je ook overlaten aan PostNL, via de Verhuisdienst.

Dit gaat een stuk sneller, maar er zit wel een prijskaartje aan. Naast verhuizing 

doorgeven kan het bedrijf je post doorsturen.  

Veel succes!

Team Sirelo

TIP!

https://www.postnl.nl/campagnes/verhuisservice/
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