
GRATIS

Verhuis Checklist
Handig tips om uw verhuizing goed te regelen

Op de verhuisdag
Praktische zaken

 ¼ Waterleiding aftappen bij strenge vorst
 ¼ Paar dozen achterhouden voor de laatste spullen
 ¼ Huis nakijken op achtergebleven spullen
 ¼ Sleutel overdragen
 ¼ Laatste gordijnen eraf halen
 ¼ Houd belangrijke zaken apart, zoals sleutels, geld, medische 

papieren, reservezekeringen, e.d.
 ¼ Alle ramen en deuren goed sluiten
 ¼ Trommelbeveiliging wasmachine aanbrengen
 ¼ Harde schijf computer beveiligen

Administratieve zaken
 ¼ Meterstanden opnemen op meterstandenformulier 
 ¼ Nieuwe bewoner laten meetekenen op meterstandenkaart

 

Na aankomst in uw nieuwe huis
Praktische zaken

 ¼ Alles zoveel mogelijk op de juiste plek laten neerzetten
 ¼ Uitgepakte spullen controleren op schade
 ¼ Afrekenen met de verhuizer
 ¼ Een kamer bewoonbaar maken
 ¼ Slaapkamergordijnen ophangen
 ¼ Koelkast en vriezer één dag laten acclimatiseren
 ¼ Trommelbeveiliging wasmachine verwijderen

 ¼ Beveiliging harde schijf computer verwijderen

Na de verhuizing
Praktische zaken

 ¼ Uitgepakte verhuisdozen retour zenden
 ¼ Verhuisboekje bij Verhuisvriend.nl controleren
 ¼ Binnen 5 dagen persoonlijk melden bij de gemeente
 ¼ Contact opnemen met uw nieuwe bankvestiging
 ¼ Naambordje op de deur plaatsen
 ¼ Eventuele verhuisschade melden aan de verhuizer/

verzekeringsmaatschappij
 ¼ Sleutel nieuwe postbus ophalen 
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 Tip 1: Stel de verhuisdatum tijdig vast 
Wanneer u de verhuisdatum hebt geprikt, kunt u beginnen met de voorbereidingen 
en planning van uw verhuizing. Begin als eerste met het klaarzetten van alle 
adreswijzigingen. Dat scheelt u veel tijd in de verhuisperiode.
 

 Tip 2: Vraag tijdig meerdere offertes aan 
De offertes van verhuizers kunnen nogal uiteenlopen. Vraag daarom bij verschillende 
verhuizers een offerte aan. Als u er bovendien voor zorgt dat de verhuizer tijdig op 
de hoogte is, kan uw verhuizing vaak voordeliger worden uitgevoerd wanneer uw 
verhuizer uw verhuizing met een andere verhuizing kan combineren. 

 Tip 3: Adreswijzigingen slim regelen 
Instanties weten pas dat u verhuisd bent als zij ook echt een verhuisbericht van 
u hebben ontvangen. Met behulp van het verhuisboekje kunt u eenvoudig en 
overzichtelijk verhuisberichten maken.  Zet alle adreswijzigingen, opzeggingen 
en aanmeldingen ruim voor de verhuisdatum klaar. Verhuisvriend.nl regelt de 
adreswijzigingen zodat iedereen op tijd op de hoogte is van uw nieuwe adres. In de 
tussentijd kunt u inpakken, verhuizen, klussen en inrichten.

= Zelf regelen = Via Verhuisvriend.nl = Zelf regelen = Via Verhuisvriend.nl

www.verhuisvriend.nl/verhuisservice

Adreswijziging

http://www.verhuisvriend.nl/informatie/verhuizen/verhuisboekje/alles-over-het-boekje/hoe-informeer-ik-een-instantie
http://www.verhuisvriend.nl/informatie/verhuizen/verhuisboekje/alles-over-het-boekje/hoe-geef-ik-een-opzegging-op
http://www.verhuisvriend.nl/informatie/verhuizen/verhuisboekje/alles-over-het-boekje/hoe-geef-ik-een-aanmelding-op


Zodra u weet dat u gaat verhuizen
Praktische zaken

 ¼ Offerte aanvragen bij verschillende verhuizers
 ¼ Kijk of de verhuiswagen tot voor de deur kan komen
 ¼ Kan er een verhuislift worden geplaatst
 ¼ Adreswijzigingen voorbereiden bij Verhuisvriend.nl
 ¼ Verhuisverlof regelen met uw werkgever
 ¼ Informeren naar verhuiskostenvergoeding bij werkgever
 ¼ Huur oude woning/garage opzeggen
 ¼ Vrije dagen opnemen
 ¼ Maten opnemen in het nieuwe huis (m.n. voor meubels, koelkast, 

inbouwapparatuur, gordijnen, zonwering)
 ¼ Huishoudelijke hulp opzeggen/adreswijziging bespreken
 ¼ Beginnen met opruimen
 ¼ Verhuisdozen regelen voor wat u alvast kunt inpakken
 ¼ Gemeentegids en plattegrond regelen als u naar een andere 

gemeente gaat
 ¼ Informeren naar nieuwe scholen, kinderopvang, openbaar 

vervoer, afvalverwerking
 ¼ Bekijk de gemeentelijke bepalingen
 ¼ Bij verbouwplannen aannemer en schildersbedrijf zoeken
 ¼ Nieuwe meubels bestellen

Administratieve zaken
 ¼ Telefoon- en internetaansluiting regelen
 ¼ Huidige school van de kinderen informeren
 ¼ Kinderen aanmelden bij nieuwe school 

2 weken voor de verhuizing
Praktische zaken

 ¼ Opvang regelen voor kinderen en huisdieren op de verhuisdag
 ¼ In de buurt geleende spullen teruggeven
 ¼ Inlichten huismeester
 ¼ Inwisselen (zegel)spaaracties plaatselijke winkeliers
 ¼ Voortgang adreswijzigingen bij Verhuisvriend.nl controleren
 ¼ Bibliotheekboeken terugbrengen
 ¼ Belangrijke papieren en waardevolle bezittingen goed opbergen
 ¼ Postbus opzeggen/aanvragen
 ¼ Oude kranten en dozen opsparen

Administratieve zaken
 ¼ Instanties informeren die 14 dagen voor de verhuisdatum een 

bericht moeten krijgen (vb. tijdschriften en abonnementen)
 ¼ Aanmeldingen voor het nieuwe adres versturen

 1 week voor de verhuizing
Praktische zaken

 ¼ Nieuwe huis schoonmaken en kamers nummeren
 ¼ Gordijnen afhalen (behalve op slaapkamers)
 ¼ Spullen die u niet meer nodig hebt inpakken
 ¼ Eten kopen voor de avond voor de verhuizing en de verhuisdag
 ¼ Frisdrank, thee, koffie en snacks in het oude en nieuwe huis
 ¼ Sleuteloverdracht oude en nieuwe huis afspreken
 ¼ Zo nodig sleutels bijmaken
 ¼ Ophaaldag gemeentereiniging gebruiken voor grof vuil
 ¼ Zorgen dat er voldoende contant geld bij de hand is
 ¼ Zorgen dat op de verhuisdag de parkeerruimte voor uw woning 

wordt vrijgehouden
 ¼ Stickers op verhuisdozen plakken met verwijzing van de ruimte 

waar ze naartoe moeten (keuken/slaapkamer, etc.)

Administratieve zaken
 ¼ Leveranciers inlichten die kort voor de verhuisdatum een 

verhuisbericht moeten ontvangen (postorderbedrijven, 
internetwinkels enz.)

 ¼ Huisarts, apotheek informeren over adreswijziging

4 tot 2 weken voor de verhuizing
Praktische zaken

 ¼ Overweeg of je wilt overstappen van energieleverancier
 ¼ Vloerbedekking en gordijnen bestellen
 ¼ Verhuisboekje bij Verhuisvriend.nl aanmaken of bijwerken
 ¼ Verzekeringspakket checken en eventueel aanpassen
 ¼ Naamplaatje laten maken
 ¼ Opruimen spullen die niet meeverhuizen
 ¼ Verhuizer bespreken of huur van een verhuisauto regelen

Administratieve zaken
 ¼ Verzekeringen inlichten
 ¼ Afsluiten elektra, gas en water oude woning regelen
 ¼ Aansluiten elektra, gas en water nieuwe woning regelen
 ¼ Bij bestellingen rekening houden met aanstaand vertrek
 ¼ Maandbladen en tijdschriften
 ¼ Overige instanties informeren waar u in het bestand staat
 ¼ Alle schriftelijke opzeggingen klaarmaken en versturen
 ¼ Schriftelijke adreswijzigingen versturen

Dit moet u weten over uw nieuwe woning
 9 De exacte locatie, adres en postcode
 9 De hoogte, breedte en lengtematen van alle kamers en ruimten
 9 Hoogte en breedtematen van ramen en deuren
 9 Bouwtekeningen en /of een plattegrond
 9 Parkeerreglement voor auto’s
 9 Aansluitingen gas, water, elektra
 9 Aansluitingen kabel, tv, telefoon
 9 Aansluiting alarm
 9 Reglement voor huisdieren
 9 Reglement huurders / vereniging van eigenaren

Verhuizen naar een tijdelijk adres?
 9 Welke aansluitingen moet je zelf regelen (energie, communicatie)
 9 Maak alvast een tweede verhuisboekje aan voor de volgende verhuizing 
 9 Regel opslag voor spullen die niet mee kunnen naar het tijdelijke adres
 9 Kijk op www.verhuisvriend.nl voor alles over het tijdelijke adres

Kies de juiste verhuisdatum
 9 Wat is de datum sleuteloverdracht van de oude woning
 9 Wat is de datum sleuteloverdracht van de nieuwe woning
 9 Wanneer moet de post verhuizen naar het nieuwe adres
 9 Kijk op www.verhuisvriend.nl voor alles over uw verhuisdatum
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= Zelf regelen = Via Verhuisvriend.nl = Zelf regelen = Via Verhuisvriend.nl= Zelf regelen = Via Verhuisvriend.nl = Zelf regelen = Via Verhuisvriend.nl

http://www.verhuisvriend.nl/informatie/verhuizen/tijdelijk-adres
http://www.verhuisvriend.nl/informatie/verhuizen/verhuisdatum

