
 

 
 

 

 

 

 

Verhuischecklist 

Een verhuizing is altijd erg stressvol en tijdrovend. Het begint dan ook niet op de dag dat 

u de verhuiswagen voor uw huis parkeert en deze met de hulp van vrienden en 

bekenden inlaadt. Om een soepel verlopend proces te garanderen, is een goede 

verhuisplanning van essentieel belang, en moet er op tijd begonnen worden. 

Hierdoor heeft u nog genoeg tijd om uw verhuizing goed te plannen en voor te bereiden. 

Onze verhuischecklist zal u helpen om ervoor te zorgen dat u veilig en stressvrij in uw 

nieuwe huis aankomt. 

 

 

Begin zo vroeg mogelijk met de verhuisplanning 
 

1 tot 3 maanden voor de verhuizing 

  

 

regelen 

et oude huurcontract beëindigen 

 Renovatie- en klusafspraken maken (oude en nieuwe woning) 

 Eventueel nieuw meubilair bestellen (Let op: Levertermijnen ruim nemen) 

 Kindercrèches / scholen bezoeken en indien nodig inschrijven 

 Maak een plattegrond van de nieuwe woning 

 Stel een lijst samen met alles wat u wilt verhuizen 

 Uitmeten van de transportroute (Deuren, liften, trappen) 

 Garage, kelder, zolder, tuinhuisjes etc. opruimen  
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 Een afspraak met het stadsbestuur maken voor het ophalen van het grofvuil 

 Adreswijzigingen halen (ook verkrijgbaar bij elk postkantoor) 

 Telefoonnummer overschrijven 

 Verhuisservice http://www.postnl.nl/ontvangen/doorsturen-en-bewaren/verhuisservice/ 

 GEZ / kabeltelevisie (Controleer frequenties in de nieuwe woonplaats?)  

 

Adreswijzigingen bij uw verzekering doorgeven  

 Aansprakelijkheidsverzekering 

 Inboedelverzekering 

 Levensverzekering 

 Ziektekostenverzekering 

 Ongevallenverzekering 

 Andere verzekeringen 

  
Uw algemene adres wijzigingen: 

 Vrienden, familie en buren 

 Teams 

 Belastingdienst 

 DUO, kinderbijslag kantoor 

 GBA (Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens) 

 Krant abonnementen / tijdschriften 
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2 weken van te voren 

 Stookkosten met de verhuurder verduidelijken 

 Overdracht afspraak met verhuurder maken 

 Afspraak maken voor het aflezen van de meters 

 Openen van een bankrekening bij de nieuwe woning (indien nodig) 

 Verboden stil te staan zone voor parkeerbelemmeringen bij de oude en de nieuwe woning 

aanvragen 

 Verhuishulpmiddelen zoals bijvoorbeeld een steekwagen huren 

 Verhuisdozen kopen of bij uw dichtstbijzijnde Sixt locatie ophalen 

 Vrachtwagen of busje reserveren 

 Gereedschapskist samenstellen 

 Verificatie van debet machtigingen / automatische incasso etc. 

 Controleer eventueel de hypotheek 

 Voedselvoorraden opmaken 

 

1 week van tevoren 

 Verhuisdozen inpakken 

steeds staat 

 Buren informeren (oude en nieuwe) 
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De dag ervoor 

 Privévoertuigen af-/ overschrijven 

 Inwonersregistratie afmelden / veranderen 

 Kinderen naar de oppas 

 Koelkast ontdooien 

 Contant geld hebben voor kleine extra uitgaven 

 Catering regelen 

 Sleutels voor het naar binnen-/ en buitengaan regelen 

.a. verhuisdekens beschermen 

 Koffers met persoonlijke documenten / kostbaarheden / medicijnen inpakken 

 

De verhuisdag 
Oude woning 

 Resterende goederen inpakken 

 Trappenhuis controleren op schade vooraf 

 Verhuizers instrueren 

 Lading met sjorbanden vastzetten (makkelijk te kopen bij het ophalen van uw voertuig) 

 Naamplaatjes verwijderen 

 De oude woning bezichtigen met de verhuurder 

 Afleveringsprotocol invullen 

 Meterstanden controleren 
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 Trappenhuis schoonmaken en controleren op schade 

 

 

Nieuwe woning: 

 Trappenhuizen controleren op schade 

 Tapijten / parketvloeren met o.a. verhuisdekens beschermen 

 Verlichting monteren 

 Verhuizers instrueren 

 Meubelen met behulp van een rolplateau in het appartement plaatsen, daarna de verhuisdozen 

 Controleer het trappenhuis op schade veroorzaakt door verhuizing en indien nodig reinigen 
 
 
 

 

Onze tip voor uw volgende verhuizing 

De vraag naar verhuiswagens is in het weekend altijd erg groot. Dus als u het verhuizen van 

maandag tot en met donderdag kunt plannen, kunt u geld besparen. 

 
Heeft u nog vragen? 
 

Heeft u wellicht nog vragen over de juiste belading van voertuigen of wilt u een auto 

reserveren? Belt u ons dan op onderstaand nummer, wij helpen u graag verder. 

 

+31 (0)23 56 986 56 
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