
 

 

 

8 Weken voor de verhuizing 

 Maak een planning, plan ook je verlofdagen, plan de datum van de verhuisdag! 

 Bepaal wat je budget is voor de verhuizing 

 Vraag diverse offertes op bij verschillende verhuisbedrijven 

 Koop een ordner om alle papieren in te bewaren 

 Zeg (eventueel) de huur op van de oude woning 

 Maak een actuele adreslijst 

 In kaart brengen afmetingen nieuwe woning 

 Bestel verhuiskaarten  

 Bestel de verhuisdozen 

 Bestel Internet aansluiting & telefoonaansluiting 

 Bestel gas, water en elektra op het nieuwe adres 

 Bestel de verhuiswagen, verhuiscontainer 

 Bestel een verhuisverzekering 

 Bestel eventuele tijdelijke opslagruimte 

 Bestel vloer, gordijnen enz. voor het nieuwe adres 

4 Weken voor de verhuizing 

 Verzend je adreswijzingen & verhuiskaarten, regel de verhuisservice via PostNL 

 Bel je verzekering op om wijzigingen door te geven 

 Informeer je bank, zorgverzekeraar, huisarts, tandarts, alles waar je een 

abonnement hebt lopen (krant & tijdschriften) enz. 

 Regel eventuele oppas voor de kinderen of opvang van huisdieren 

 Opzeggen van Gas, water & elektra oude adres 

 Opzeggen van Internet & telefonie op oude adres 

2 Weken voor de verhuizing 

 Spullen die je niet direct nodig hebt inpakken  

 Afvoer oude spullen die weg kunnen 

 Nieuwe adres schoonmaken en voorbereidend inrichten 

1 Week voor de verhuizing 

 Spullen inpakken  

1 Dag voor de verhuizing 

 Koelkast en vriezer ontdooien, schoonmaken 

 Leegmaken van de wasmachine (water weglaten lopen) 

 Check of je alles hebt geregeld qua inpakken 

 Oude adres schoonmaken (oplever klaar) 

Verhuisdag ! 

 Meterstanden noteren oude adres! (maak er ook een foto van) 

 Afsluiten gas, elektra, water (let op! In de winter moet misschien de verwarming 

aan blijven staan i.v.m. vorst) 

 Meterstanden noteren nieuwe adres! (maak er ook een foto van) 

 Eventuele verhuisschade noteren 
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