De allereerste actie na de beslissing om te verhuizen.
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Plan de verhuisdatum
De huur van uw woning (schriftelijk) opzeggen
Uw koopwoning bij uw makelaar te koop aanbieden
Bij een koopwoning dient u de nieuwe hypotheek te regelen
Indien u een keuze maakt voor een verhuisbedrijf kunt u het beste een of meer offertes
aanvragen
Indien u zelf gaat verhuizen bestel dan tijdig een eventuele verhuisauto en
verhuismaterialen
Maak afspraken met personen die u tijdens de verhuizing willen helpen
Op het postkantoor kunt u gratis een verhuisset halen, waarin u de belangrijkste zaken
(zoals telefoon, gas ed.) kunt meeverhuizen
Bij deze verhuisset kunt u ook adreswijzigingkaarten bestellen
In een andere gemeente of nieuwe woonplaats een gemeentegids bestellen
Zijn er eventuele verhuisvergoedingen of belastingaftrek voor verhuiskosten?
Als u kinderen heeft, onderzoek dan in de nieuwe woonomgeving naar scholen en
eventuele kinderopvang (gemeentegids)
Hoe zit het met andere instellingen zoals: verenigingen, maatschappelijk werk, openbaar
vervoer, parkeervoorschriften, hondenbelasting ed.
Vraag op uw werk naar een eventuele verhuisverlofregeling of neem anders dagen vrij
Regel en maak afspraken met de bewoners van het nieuwe huis over het eventueel
overnemen van spullen zoals vloerbedekking ed.
Heeft u recht op huurtoeslag ?
Heeft u alle gegevens van het nieuwe huis? Neem anders de maten op van vloeren en
ramen voor het tijdig (laten) maken van gordijnen ed.
Controleer alle automatische bank- en giro-overschrijvingen betreffende uw oude huis
Zeg indien nodig eventuele lidmaatschappen van verenigingen op

Algemene verhuistips en -adviezen:
*
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*

*
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Mocht u willen verhuizen in een vakantieperiode, maak dan goede afspraken met de
erkende verhuizer of andere instanties
Maak een plattegrond van uw nieuwe huis en markeer de verhuisdozen (bijv. woonkamer,
slaapkamer) en de deuren van de verschillende kamers
Pak de verhuisdozen vol en afwisselend in met lichte en zwaardere spullen
Wikkel breekbare spullen in met oude kranten of vloeipapier
Sluit een tijdelijke verhuisverzekering af voor duurdere spullen
Voor kleding zijn er speciale verhuisgarderobekasten te huur
Markeer alle losse onderdelen van demontabele meubels
Zorg op tijd dat een eventuele vrieskist leeg is
Indien u zware meubels heeft, zoals bijvoorbeeld een piano, regel deze verhuizing dan
apart.

Twee tot drie maanden voor de verhuizing:
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Verhuisverlof op het werk regelen
Regelen van eventuele verhuisvergoedingen/subsidies en mogelijke belastingaftrek van
de verhuiskosten
Eventuele overnamekosten regelen
Vloerbedekking en gordijnen bestellen
Vervoer, verhuisdozen en hand en spandiensten regelen
Telefoonaansluitingen in uw oude en nieuwe huis regelen
Begin op tijd met het schoonmaken en herstellen van schade van uw oude huis

Vier weken voor de verhuizing:
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Verzekeringen ed. inlichten en eventueel aanpassen aan de nieuwe wooneisen (bijv.
inboedel-, opstal- en WA-verzekering)
Maak afspraken met nieuwe scholen en instellingen voor kinderopvang en meld uw
kinderen aan
Maak een afspraak met een installateur om de verwarming, cv en boiler in uw woning te
controleren
Regel gas- water en elektriciteitsstanden met de betreffende instanties
Regel indien nodig een nieuwe tandarts en/of huisarts en licht de betreffende
ziektekostenverzekering in
Bestel op tijd een nieuw naambordje en huisnummer
Zeg abonnementen op of geef een verhuisbericht door
Maak een lijst van alle adreswijzigingen
Laat de schoorsteen in uw nieuwe huis vegen

Drie weken voor de verhuizing:
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Maak afspraken voor kinder- en dierenopvang tijdens de verhuizing
Gooi alle overtollige spullen weg tijdens het schoonmaken van uw oude huis.
De kringloopwinkel in uw woonplaats haalt gratis nog bruikbare spullen op
Breng alle geleende spullen zoals boeken ed. op tijd weg naar de bibliotheek
Stuur alle vrienden en kennissen een verhuisbericht
Licht de huismeester in
Regel de overdracht van de sleutel van het nieuwe huis
Maak zonodig nieuwe sleutels bij
Begin met het inpakken van spullen die u voorlopig niet meer gebruikt
Lever spaarzegels ed. in bij de plaatselijke winkels
Verstuur alle adreswijzigingen
Is de telefoon goed geregeld?

Een week voor de verhuizing:
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Maak alles direct schoon wat u inpakt en kasten ed. die leeg zijn
Begin met de schoonmaak van uw nieuwe woning
Pak alles in wat u voorlopig niet meer nodig heeft
Bewaar belangrijke papieren of kostbare spullen apart of breng ze bij familie of goede
vrienden
Check met uw verzekeringsagent of alles goed is geregeld
Koop voldoende vuilniszakken en schoonmaakartikelen
Ontdooi de vrieskist en maak deze schoon
Maak Indien mogelijk uw nieuwe woning alvast schoon en repareer eventuele
beschadigingen
Verwijder alvast alle niet meer gebruikte lam
Neem de gordijnen af die voorlopig niet meer nodig
Haal diverse makkelijke maaltijden in huis voor de dagen rond de verhuizing
Was indien nodig alle vuile kleding
Verwijder alle niet overgedane en overtollige vloerbedekking

De laatste dag voor de verhuizing:
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Bel voor de zekerheid het verhuisbedrijf of andere personen
Tap de wasmachine af en zet de trommelbeveiliging aan
Ontdooi de koelkast en maak deze schoon
Haal alle demontabele meubels uit elkaar en pak deze bij elkaar in met merktekens
Pak alle laatste spullen
Zet eventueel de verwarming in uw nieuwe woning aan
Breng de kinderen en huisdieren naar hun opvangadres
Zorg voor een volle en goede verbandtrommel
Koop broodjes, drinken ed. en maak deze alvast klaar voor de volgende
Reserveer een plek voor een eventuele verhuiswagen of huurcontainer
Neem afscheid van buren of andere kennissen
Sluit alle deuren en ramen goed af

De verhuisdag:
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Sta op tijd op
Verzamel alle belangrijke papieren, documenten en geld en bewaar deze op een veilige
plek (bijv. paspoorten, rijbewijs, verzekeringspapieren
Neem alle meterstanden in uw oude en nieuwe woning op
Sluit gas, water en elektriciteit
Maak eventueel foto's van uw oude huis voor bewijs achteraf bij beschadigingen
Check alle kamers, kasten ed. voordat u definitief uw huis verlaat
Geef sleutels en andere relevante zaken af bij de buren of andere personen
Markeer de deuren in de nieuwe woning aan de hand van de verhuisdozen (bijv.
woonkamer, slaapkamer)
Controleer alle uitgepakte spullen en meubels op eventuele beschadigingen
Zet alle dozen en spullen op de daarvoor bestemde plaatsen
Richt eerst de eerst belangrijke plekken in, zoals een eethoek en bedden op de slaapkamer
Sluit koelkast en vrieskist pas een dag later
Breng alle verhuisspullen terug (bijv. boedelbak, verhuisdozen
Haal uw kinderen en huisdieren op en neem de tijd met hun om ze te laten acclimatiseren
Demonteer alle gordijnen en lampen in en om het huis
Controleer zolder, schuur en kasten op achtergelaten spullen
Sluit gas, water en elektriciteit af

Een week na de verhuizing:
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Creëer zo snel mogelijk een prettige leefsfeer in uw nieuwe huis om sneller het gevoel te
krijgen weer thuis te zijn
U zet de planten op z'n plek, sluit een aantal lampen aan en installeert de
muziekinstallatie en televisie
Maak kennis met de buurt en de nieuwe buren
Plaats het nieuwe naambordje en huisnummer
Meld alle eventuele schade aan de betreffende instantie
Laat het adres in uw rijbewijs en paspoort veranderen
Controleer of alle post wordt doorgezonden (maak een afspraak met de bewoners van het
vorige adres)
Breng de oude woning indien noodzakelijk terug in de "oude staat"
Draag de sleutels over aan verhuurder en/of nieuwe bewoners
Meld je aan bij de nieuwe gemeente

