Algemene “wat te doen bij verhuis” checklist
Zoals de naam van deze lijst al aangeeft: een algemeen overzicht van dingen die moeten
gebeuren voordat je gaat verhuizen. De open deuren die, ondanks dat ze ontzettend voor de
hand liggen, gemakkelijk over het hoofd worden gezien.
Vergeet daarom niet om:
 (indien van toepassing) de huur van je oude woning op tijd op te zeggen
 (indien van toepassing) je huurwoning terug in de originele staat te brengen
 voldoende vrije dagen aan te vragen voor de verhuis
 te bepalen of je de verhuizing zelf gaat regelen of dat je een verhuisbedrijf wilt
inhuren
 indien je kiest voor het inhuren van een verhuisbedrijf, op tijd offertes aan te vragen
 indien je er voor kiest om je verhuizing zelf te doen:
o op tijd transport/vervoer te regelen
o mensen te regelen die kunnen helpen bij het sjouwen
 te checken of je inboedel goed verzekerd is, ook tijdens het transport van de
verhuizing
 na te gaan of je voor bijzondere voorwerpen (kunst, een piano e.d.) misschien
gespecialiseerd transport moet regelen
 een planning te maken voor de verhuizing
 verhuisberichten te versturen
 de glasbewassing, tuinonderhoud enz. stop te zetten om te voorkomen dat je dit ook na
je verhuizing blijft doorbetalen voor je oude adres
 abonnementen waar je na de verhuizing geen gebruik meer kunt maken (bijvoorbeeld
een abonnement bij de lokale sportschool) op tijd stop te zetten
 je post door te laten sturen naar je nieuwe adres
 gas, water en licht te regelen, zowel in je oude als in je nieuwe woning
 alle meterstanden op te nemen, zowel in je oude als in je nieuwe woning
 de afmetingen van je nieuwe woning op te meten

 selectief te zijn met wat je allemaal mee verhuist naar je nieuwe woning. Gooi van te
voren weg wat je niet mee wilt nemen.
 verhuisdozen te huren of te kopen
 verpakkingsmateriaal te regelen. Denk hierbij aan:
o dekens
o inpakpapier
o plakband
o touw
o labels en stickers
o markeerstiften
 opslagruimte te regelen voor spullen die je niet direct in je nieuwe woning kwijt kunt
 opvang te regelen voor kinderen en huisdieren op de dag van de daadwerkelijke
verhuizing
 je koelkast en/of vriezen op tijd de ontdooien
 je wasmachine schoonmaakt en de trommel vastzet
 sommige meubels vooraf uit elkaar moet halen
 hangende spullen zoals lampen en gordijnen gedemonteerd moeten worden
 belangrijke papieren bij elkaar te houden
 dat het handig is om op de verhuisdag ook wat eten en drinken bij je te hebben

