De verhuisplanning voor een zorgeloos
verhuis
Iedere verhuizing is een project op zich. En om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen is het
aan te raden om een goede planning te maken. Geen idee waar te beginnen? No problem! Bij
ons vind je een kant en klare checklist die je zo kunt gebruiken. Op deze manier staan de grote
lijnen van de planning al op papier en hoef je deze alleen nog maar aan te passen aan je eigen
situatie.
De checklist voor het maken van een goede verhuisplanning is ingedeeld in verschillende
fasen voorafgaand, tijdens en na de verhuizing. Succes!

De beslissing is genomen: je gaat verhuizen. Hier kun je
direct mee beginnen:
 Je oude koopwoning te koop zetten / de huur van je oude huurwoning opzeggen
 Bij een verhuizing naar een koopwoning moet een nieuwe hypotheek geregeld worden
 Gas, water en licht in de oude woning op tijd laten beëindigen
 Gas, water en licht in de nieuwe woning op tijd laten aansluiten
 Misschien kun je van de oude bewoners van je nieuwe huis nog het een en ander
overnemen? Denk aan een mooie vloer, keuken of zonwering. Maak hierover op tijd
goede afspraken.
 Ruim van te voren vrije dagen opnemen/creëren om de daadwerkelijke verhuizing te
kunnen uitvoeren
 Oriënteren op nieuwe scholen voor eventuele schoolgaande kinderen die
meeverhuizen
 Verhuisservice regelen voor het doorsturen van de post na de verhuizing
 Diensten aan of in je oude woning (bijvoorbeeld een glazenwasser of tuinonderhoud)
op tijd stopzetten om te voorkomen dat je hier na je verhuizing nog voor moet
doorbetalen.
 Offertes aanvragen voor eventuele verbouwingen
 Offertes aanvragen bij verhuisbedrijven

 Vergunningen aanvragen voor eventuele extra aanbouw. Bijvoorbeeld voor een
nieuwe dakkapel of een nieuwe garage.
 Rondkijken en oriënteren op aanschafprijzen en levertijden van spullen voor in de
nieuwe woning
 Aanbieders voor levering van energie, telefonie, internet, radio en televisie op je
nieuwe adres met elkaar vergelijken.
 Spullen die je niet mee wilt verhuizen alvast weggooien.
 Verhuis je naar een andere gemeente? Vergeet dan niet om je als inwoner aan te
melden in je nieuwe gemeente (vestigingsvergunning) en je uit te schrijven bij je oude
gemeente

Een maand voor de verhuizing
 Verhuisberichten versturen naar alle belangrijke personen en instanties (Wie wil je (en
wie moet je) inlichten over je verhuizing?)
 Eventuele schoolgaande kinderen die meeverhuizen inschrijven op een nieuwe school
 Aansluiting van gas, water en licht in zowel de oude als de nieuwe woning moet
geregeld zijn.
 Heeft je nieuwe huis een schoorsteen? Zorg dan dat deze omstreeks deze tijd geveegd
wordt.
 Huur je een verhuisfirma in? Maak dan op tijd goede afspraken.
 Afspraken maken met aannemers en andere bedrijven voor de aankomende
verbouwingen.
 Maak je gebruik van een postbus? Zeg indien nodig de oude op en vraag in de buurt
van je nieuwe woning een andere aan.

Minimaal 2 weken voor de verhuizing
 Alle spullen die je niet meeneemt moeten nu opgeruimd/weggegooid zijn
 De verhuisberichten moeten verstuurd zijn

 Beginnen met het inpakken van alle spullen die meeverhuizen
 Geleende spullen retourneren (bibliotheekboeken, dvd’s van de videotheek,
persoonlijke spullen van anderen, enz.)
 Reservesleutels van je oude huis die je aan anderen had gegeven terugvragen
 Spaarzegels/-punten van lokale winkels die je niet kunt meenemen verzilveren
 Sleuteloverdracht regelen
 Indien je de sleutels van je nieuwe woning al hebt, nieuwe reservesleutels bij laten
maken.
 Indien je de sleutels van je nieuwe woning al hebt, meterstanden opnemen in de
nieuwe woning.
 Opvang regelen voor kleine kinderen op de dag(en) van de verhuizing
 Opvang regelen voor huisdieren op de dag(en) van de verhuizing

2 tot 3 dagen tot de verhuisdag
 De noodzakelijke verbouwingen die nodig zijn om in ieder geval in te kunnen trekken
in de nieuwe woning dienen nu afgerond te zijn.
 De nieuwe woning moet voor zover mogelijk schoongemaakt worden zodat alle
spullen erin kunnen
 Vloerbedekking in de oude woning voor zover mogelijk al losmaken en verwijderen
 Dingen voor zover mogelijk alvast demonteren (vaste lampen, muurdecoratie,
boekenplanken, zonwering, eventuele antenne of schotel op het dak, e.d.)
 Alle spullen die meeverhuizen (afgezien van de spullen die je tot op het laatst toe
nodig hebt zoals toiletspullen, medicijnen) moeten nu zijn ingepakt.
 Trommel van de wasmachine vastzetten

Laatste dag voor verhuis
 Koelkast leegmaken, uitzetten en dichtplakken

 Vriezer laten ontdooien of vriesstand aanpassen op vervoer met bevroren
diepvriesproducten
 Laatste meubels voor zover mogelijk demonteren
 Kinderen en huisdieren naar het logeeradres brengen
 Kamers in de nieuwe woning merken zodat de verhuizers weten waar alle dozen naar
toe moeten.
 Ramen van de nieuwe woning afplakken of alvast gordijnen ophangen.
 Voor uw huis ruimte reserveren voor de verhuiswagen en/of andere transportmiddelen
zoals een verhuislift.

Dag van de verhuizing
 Alle spullen en ingepakte dozen in de verhuiswagen (laten) laden
 Meterstanden opnemen in het oude huis
 Sleutels, cash geld en belangrijke papieren apart met de “handbagage” vervoeren
 Gas, water en licht moet afgesloten zijn voor vertrek
 Laatste rondje door de woning: niks vergeten mee te nemen?
 Ramen en deuren afsluiten
 In het geval de oude woning een huurhuis betreft: de sleutels afgeven aan de
huismeester of woningcoöperatie.
 Bij aankomst in de nieuwe woning alle dozen en meubels zoveel mogelijk direct naar
de juiste ruimte of kamer brengen.
 Koelkast en vriezer 24 uur laten staan voor deze opnieuw worden aangesloten
 De trommel van de wasmachine weer ontgrendelen

Als alle meubels en dozen naar de nieuwe woning
gebracht zijn
 Eventuele schade aan de verhuisde goederen doorgeven aan het verhuisfirma
 Voor zover mogelijk alle meubels en spullen op hun nieuwe plaats zetten

 Kinderen en/of huisdieren van hun logeeradres ophalen

Na de verhuis
 Contoleren of alle post wordt doorgestuurd
 Controleren of alle abonnementen correct zijn omgezet
 Controleren of alle automatische betalingen nog goed verlopen
 Controleren of alle belangrijke personen en instanties een adreswijziging hebben
ontvangen
 Controleren of alle belangrijke documenten/pasjes met een adresvermelding zijn
voorzien van het nieuwe adres

