Checklist op kamers

VERZEKERING • BEDRIJFSRISICO • HYPOTHEEK • PENSIOEN

Recht op geld?

Voorbereiding
Maak goede afspraken met je nieuwe huisbaas en zorg dat alles vastligt in je huurcontract
Check je nieuwe kamer op eventuele schade en geef dit vooraf door
aan je huisbaas
Regel met de vorige bewoner of je nog aanwezige spullen wilt
overnemen
Check of er in het studentenhuis al een TV- en internetaansluiting is of
dat je deze zelf moet regelen
Controleer ook of gas, water en elektriciteit is geregeld
Verhuisdatum plannen
Kijk of je nog wilt klussen voordat je gaat verhuizen
Regel de sleuteloverdracht met je huisbaas
Neem de maten op van je nieuwe kamer
Regel hulp voor de verhuizing bij je ouders, familie, vrienden of een
bedrijf
Huur of leen een busje om je spullen mee te verhuizen
Koop verhuisdozen
Begin met inpakken

Verhuis je vanuit een andere kamer?
Zeg je huurcontract op
Regel overname van spullen met eventuele nieuwe bewoner

Verhuizing
Klussen, schilderen en schoonmaken van je nieuwe kamer.
Meubels en andere spullen kopen die je nog niet hebt (denk hierbij ook
eens aan kringloopwinkels!). Bewaar altijd bonnetjes van aangeschafte
spullen.
Verhuizen en je nieuwe kamer inrichten.
TV- en internetaansluiting regelen.
Nieuwe sleutels laten bijmaken

Het studentenleven is
niet goedkoop. Op www.
wijzeringeldzaken.nl
kun je met een test
checken of je naast je
studiefinanciering ook
mogelijk nog recht hebt
op andere regelingen.

Adreswijzigingen doorgeven

Verzekeringen

Gemeente (zodra je je hebt ingeschreven bij de

Inboedelverzekering

gemeente ontvangt de Belastingdienst je adres)

Aansprakelijkheidsverzekering

Familieleden, vrienden en kennissen

Reisverzekering

Buren

Rechtsbijstandverzekering

Werkgever

Ongevallenverzekering

Huisarts

Zorgverzekering (18 jaar of ouder)

Tandarts
(Ziekenhuis) specialist zoals fysiotherapeut
Apotheker
Verzekeringsmaatschappij
Zorgverzekering
Bank
Telefoonabonnement
Verenigingen en sportclubs
School en opleidingen
Dagbladen

Tip: al je verzekeringen
in één studentenpakket

Tijdschriften

In het studentenpakket van Zicht

Spaarprogramma’s (zoals Airmiles) of van winkelketens

kies je zelf wat je wil verzekeren.

DUO

Zo combineer je zelf alle

Internetwinkels

studentenverzekeringen die jij nodig
hebt. We geven je graag advies over

Financiën

welke dekkingen wel of niet nodig
zijn. We kijken dan meteen even

Maak een overzicht van je vaste kosten en uitgaven

naar de Zicht verzekeringen van je

Houd geld achter de hand voor onverwachte uitgaven

ouders. In sommige gevallen ben je

Regel met je huisgenoten hoe de kosten in huis voor

namelijk al via je ouders verzekerd.

bijvoorbeeld boodschappen worden verdeeld.

In dat geval hoef je het natuurlijk
niet zelf te verzekeren. Lees meer op
zichtadviseurs.nl/studentenpakket

Subsidies en toeslagen
Vraag studiefinanciering aan en stel je basisbeurs in op
uitwonend
Check of je recht hebt op huurtoeslag en/of zorgtoeslag.
Dit kan op www.toeslagen.nl
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