8 weken voor uw verhuizing
¨ Start met het vergelijken van de Gratis Offertes via VerhuisChecklist.com
¨ Maak een begroting voor de verhuiskosten (voor een schatting zie
VerhuisCheklist.com/verhuizen-kosten)
¨ Koop een kleine ringmap bij uw lokale kantoorbenodigdheden winkel (Bruna, Action) om
een "Verhuismap" bij te houden voor offertes, ontvangen berichten en andere belangrijke
documenten. Uiteraard is het ook handig om een mapje op de computer te maken voor de
digitale berichten en documenten.
7 weken voor uw verhuizing
¨ Als je kinderen en huisdieren hebt, begin dan met het regelen van een nieuwe school en
dierenarts, zodat alle documenten en dossiers op tijd overgedragen kunnen worden naar de
nieuwe school of dierenarts.
¨ Bel uw verzekeringsmaatschappij(en) om te horen wat voor soort wijzigingen u moet maken
bij een verhuizing.
¨ Neem contact op met uw zorgverzekeraar om uw adres te veranderen.
6 weken voor uw verhuizing
¨ Start met nadenken over het verhuizen van waardevolle of grote voorwerpen, zoals een
computer, sieraden, kunst of een dure grote kast
¨ Koop een pak post-its of stickers bij uw lokale kantoorbenodigdheden winkel en begin met
het markeren van uw grote spullen om te bepalen wat u meeneemt en weggooit of doneert
aan de plaatselijke kringloopwinkel (komen ze gratis ophalen). U kunt rode en groene
stickers kopen waarbij groen staat voor ‘Meenemen’ en rood voor ‘Blijven’.
5 weken voor uw verhuizing
¨ Bestel verhuisdozen en eventueel dekens online of in de winkel. U kunt ook aan uw
verhuisbedrijf vragen of zij als service gratis verhuisdozen bieden. De meeste
verhuisbedrijven geven deze gratis verhuizdozen als u bij hen de verhuizing boekt.
¨ Start met het inpakken van spullen die je niet elke dag gebruikt.
¨ Start met het bepalen van de precieze verhuisdatum.
4 weken voor uw verhuizing
¨ Boek een verhuisbedrijf
¨ Informeer de gemeente waar u naartoe verhuist dat u komt. Geef dit tijdig door, want de
gemeente kan u hiervoor een boete opleggen.
¨ Informeer telefonisch of online aan de volgende partijen dat u gaat verhuizen:
o Mobiele telefoon
o Huistelefoon
o Elektriciteit
o Water
o Kabel / Satelliet en Internet
o Gas
o Afval
3 weken voor uw verhuizing
¨ Bepaal hoe u uw planten wilt vervoeren. U kunt dit ook met uw verhuisbedrijf overleggen.
¨ Wanneer u brandbare, giftige of chemische stoffen in huis heeft, houdt er dan rekening mee
dat de meeste verhuisbedrijven dit niet zullen meeverhuizen.
¨ Als u uw auto gaat gebruiken voor de verhuizing, zorg ervoor dat het onderhoud is
uitgevoerd en bekijk alvast waar u in de toekomst u auto kunt onderhouden.

2 weken voor uw verhuizing
¨ Breng de volgende partijen op de hoogte van uw aanstaande verhuizing:
o Bank
o CreditCard
o Auto Garage
o Zwembadonderhoud
o Tuinman
o Maandelijkse Lidmaatschappen (boeken, kranten, nieuwsbrieven, entertainment)
o Apotheek
¨ Breng de volgende overheidsinstanties op de hoogte:
o Gemeente
o Sociale Zekerheid
¨ Zorg ervoor dat u een parkeerplaats heeft voor de verhuiswagen, een plek voor eventuele
lift of bijzondere toegang heeft gereserveerd op de verhuisdag.
1 week voor uw verhuizing
¨ Dubbelcheck met het verhuisbedrijf dat ze u op de gewenste datum/tijdstip komen.
¨ Breng uw werkkring, familieleden en vrienden op de hoogte van uw nieuwe adres.
¨ Pak de dozen die u in de auto wilt meenemen of zet ze duidelijk apart. Voorkom dat de
verhuizers ze per ongeluk in de vrachtwagen zetten.
¨ Als u gereedschap of machines hebt, zoals een grasmaaier zorg er dan voor dat je nu nog
voor de laatste keer het grasmaait.
¨ Neem ook je tuinslangen mee.
¨ Neem de maten op van alle grote meubels om ervoor te zorgen dat ze passen in uw nieuwe
huis.
¨ Haal alles uit de koelkast minimaal 24 uur voordat de verhuizers arriveren.
¨ Pak geen medicijnen in die u nog nodig heeft op de verhuisdag.
¨ Stapel alle dozen op in een grote ruimte (woonkamer of logeerkamer).
¨ Maak ook de laden leeg van kasten, zodat ze geen schade aan de kasten toebrengen.
Verhuisdag (Succes!)
¨ Uw verhuisbedrijf bellen. Bel zodra je wakker wordt om ervoor te zorgen dat de verhuizers
op tijd zijn.
¨ Gooi koude dranken niet weg, maar geef ze aan de verhuizers.
¨ Neem al uw persoonlijke belangrijke spullen mee in de auto en zet ze erin voordat de
verhuizers arriveren.
¨ Zorg ervoor dat uw nieuwe huis klaar is om erin te gaan wonen. Zorg ervoor dat je de sleutel
van je nieuwe huis hebt.
¨ Zorg ervoor dat u het verhuisbedrijf en de verhuizers op de hoogte zijn van uw exacte
nieuwe huisadres.
¨ Geniet van uw nieuwe woning en denk bij je volgende verhuizing weer aan
VerhuisChecklist.com voor tips, offertes en ideeën!

