Checklist verhuizen
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Inpaktip en uitpaktip
Verhuisdoossticker!

Wat kan ik vooraf regelen?
Huur opzeggen huidige woning
Offerte verhuisbedrijven aanvragen
Verhuisdatum plannen
Kamers en ramen van de nieuwe woning opmeten
Zicht bellen om de verzekeringen te regelen
Water en energie regelen voor het nieuwe huis
Eventueel nieuwe school en opvanglocatie voor de kinderen regelen
Opruimen en weggooien wat niet mee hoeft
Container regelen voor afval
Verhuisdozen en -dekens regelen
Vervoer / transport regelen
Opslagruimte regelen (eventueel)
Op tijd beginnen met inpakken
Vraag uw werkgever voor een verhuiskostenvergoeding of vrije dag
Vrienden / familie vragen als hulp
Opvang kinderen / huisdieren voor de verhuisdag regelen
Verhuisservice van Post NL regelen
Internet en televisie nieuwe woning regelen

Wat kan ik vlak voor de verhuisdag regelen?
Bibliotheekboeken terugbrengen
Boodschappen voor in uw nieuwe huis
Afvoer grof vuil regelen
Huisvuilcontainers oude woning legen en schoonmaken
Meubels uit elkaar halen
Spullen die niet meer nodig zijn alvast inpakken
Vaste lampen afnemen
Oude huis schoonmaken
Nieuwe huis schoonmaken
Afval inzameling nieuwe woning bekijken (scheiden afval, kliko aanvragen)
Eten en drinken inkopen voor verhuisdag
Koelkast en vriezer leeghalen en schoonmaken
Wasmachine schoonmaken en vastzetten
Gordijnen en schilderijen afhalen

Zet op de verhuisdoosstickers de kamer van
het nieuwe huis waar
de doos heen moet.
En zet op de sticker
wat er in de doos zit.

Wat moet ik op de verhuisdag niet vergeten?
Belangrijke papieren apart houden
Kamers controleren op vergeten spullen
Parkeerplek verhuiswagen regelen
Laatste dingen inpakken
Afscheid nemen van de buren
Meterstanden opnemen en eindstand doorgeven aan energiemaatschappij
Ramen en deuren sluiten
Waterleiding aftappen in de winter
Oude sleutels inleveren
Nieuwe sleutels laten bijmaken

Aan wie moet ik een adreswijzigingen doorgeven?
Gemeente
Familieleden
Vrienden en kennissen
Buren
Werkgever
(Zaken)relaties
Huisarts
Tandarts
Ziekenhuis specialist
Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs
Zorgverzekering
Notaris
Bank
Garage / autodealer
Telefoonabonnement
Verenigingen en sportclubs
Kinderopvang
Vakbond
School en opleidingen
Postorderbedrijven
Dagbladen
Tijdschriften
ANWB
Spaarprogramma’s (zoals Airmiles) of van winkelketens
DUO (als je student bent)
Kamer van Koophandel (kleine onderneming die in de KvK staat
ingeschreven op het oude adres)
Energiebedrijf
Waterbedrijf
Internet en tv-provider
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