checklist bij
verhuizing
Heeft u alles ingepakt, geregeld en opgezegd? Een handige
checklist om na te gaan of u niets vergeten bent.
1. Zodra u weet wanneer u gaat verhuizen:
o
o
o
o

Bestel (indien van toepassing) vloerbedekking, meubels en apparatuur i.v.m. lange
besteltijden.
Kinderen aanmelden bij nieuwe school of kinderopvang.
‘Oude’ school inlichten.
Check of wisselen van huisarts/tandarts nodig is.

2. Acht tot zes weken voor de verhuizing:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Huur oude woning opzeggen (bij nieuwbouw: bent u huurder van een woning van
Pré Wonen, dan gebeurt dit op de dag van oplevering van de nieuwe woning).
Verhuizing telefoon/nieuwe telefoon aanvragen.
Afspraak maken met provider internet, televisie en telefoon i.v.m. internetaansluiting
overzetten.
Verhuismelding doorgeven aan energieleverancier. Zonnepanelen in nieuwe woning?
Geef dit door aan energieleverancier én netbeheerder.
Nieuwe adres doorgeven aan sportclub/vereniging.
Verhuisverlof regelen met werkgever.
Verhuisbericht TNT online invullen.
Beginnen met opruimen wat u niet meeneemt naar de nieuwe woning.
Bestel vloerafwerking (let op instructies, indien van toepassing).
Bestel gordijnen i.v.m. lange besteltijden.

3. Vier tot twee weken voor de verhuizing:
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

Doet u een beroep op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Geef uw
verhuizing dan door aan het Sociaal wijkteam van uw wijk.
Verzekeringsmaatschappijen inlichten.
Inboedelverzekering nieuwe woning regelen.
Opstalverzekering nieuwe woning regelen (alleen bij nieuwbouw).
Elektra, gas, water oude woning opzeggen.
Elektra, gas, water nieuwe woning regelen (bij nieuwbouw: u krijgt hiervoor een
EAN-code). Om misverstanden en verwijdering van de meter te voorkomen is het
belangrijk dat u uw aanvraag op tijd indient!
Opzeggen van lidmaatschappen van verenigingen en clubs.
Bij nieuwbouw: maten nieuwe huis opmeten tijdens de kijkdag.
Huisarts en tandarts inlichten.
Bank inlichten.

o
o
o
o

Abonnementen krant/tijdschrift omzetten naar nieuwe adres.
Verhuisdozen kopen.
Laatste spullen opruimen die niet meegaan naar de nieuwe woning.
Inpakken van spullen die u tot de verhuizing niet nodig heeft.

4. De laatste twee weken voor de verhuizing:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Adreswijziging versturen/mailen naar bekenden/familie/vrienden.
Opvang kinderen op de verhuisdag regelen.
Opvang huisdieren op de verhuisdag regelen.
Belangrijke papieren/sieraden die u niet direct nodig heeft in een bankkluisje opbergen
Echt beginnen met inpakken.
Bij zelf verhuizen: verhuiswagen regelen.
Bij zelf verhuizen: parkeervrijstelling voor de verhuiswagen regelen.
Bij zelf verhuizen: verhuislift regelen.
Bij zelf verhuizen: vrienden, familie en andere hulp regelen.
Bij zelf verhuizen: verhuisverzekering regelen.

5. Naar een andere gemeente verhuizen? Dan ook:
o
o

Verhuisaangifte doen bij de gemeente.
Gemeentelijke informatie op internet opzoeken.

6. De laatste paar dagen voor de verhuizing
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Nieuwe huis schoonmaken.
Eventuele vloerbedekking losmaken.
Vaste lampen afnemen.
Gordijnen afnemen.
Schotelantenne van het dak halen.
Alles inpakken wat u niet tot het laatste moment nodig hebt.
Geef belangrijke papieren en waardevolle zaken eventueel in bewaring bij vrienden.
Controleer of uw huisverzekering in orde is.
Laatste spullen/chemisch afval naar milieuplein brengen of afspraak maken voor
ophalen grof vuil.
Laat huisvuilcontainers schoon achter.

Handige links:
https://www.consumentenbond.nl/verhuizen
https://www.postnl.nl/ontvangen/doorsturen-en-bewaren/verhuisservice/
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