
DE CHECKLIST VOOR VERHUIZEN

3 maanden voor de verhuizing:

3 tot 4 weken voor de verhuizing:

Woonstijl en kleuren voor de muren bepalen

Meubels uitzoeken en bestellen indien nodig

Raamdecoratie zoeken

Indien nodig: parkeervergunning aanvragen

Eventueel een opslagruimte huren

Ideeën opdoen voor verlichting in je nieuwe huis

Energiecontract regelen voor nieuwe woning

Denk aan opzegtermijnen van huurcontract en abonnementen

Inschrijven bij nieuwe huisarts, tandarts en eventueel school

Verlof aanvragen op je werk voor de verhuizing

De volgende punten checken in het nieuwe huis: raam-afmetingen, aansluiting voor wasmachine, 

internet en tv-aansluiting, hoeveelheid stopcontacten, de hoofdkraan voor gas en water en - indien 

je verhuist naar een huurwoning - de huisregels van de huiseigenaar

Verhuisdozen regelen

Eventueel nieuwe meubels ontvangen en opslaan

Indien nodig: waardevolle spullen opbergen in kluis bij bank

Woonaccessoires aanschaffen

Lijst maken aan wie je een adreswijziging moet doorgeven

Transport regelen voor meubilair en verhuisdozen

Spullen inpakken die niet dagelijks nodig zijn: bijvoorbeeld fotoboeken en ovenschalen

Gereedschap voor de verhuizing paraat maken, zoals schroevendraaiers, boormachine, spijkers, enz.

Vraag eventueel  of je gereedschap van familie of vrienden mag lenen.



10 tot 14 dagen voor de verhuizing:

Ten laatste de dag voor de verhuizing:

De dag van de verhuizing:

Alle hulptroepen inlichten over verloop verhuisdag

Indien mogelijk: starten met verven of behangen in nieuwe huis

Neem eventueel de kinderen en huisdieren eens mee voor een bezoekje aan het nieuwe huis

Demonteren van meubels die je meeneemt

Gordijnen afhalen oude huis

Spullen inpakken

Maak een apart pakketje voor de eerste nacht met toiletspullen, ondergoed, sokken, enz.

Verhuisdozen sorteren naar ruimtes nieuwe huis

Belangrijke papieren en informatie apart houden

Indien mogelijk: starten met grote schoonmaak oude huis

Trommelbeveiliging wasmachine vastzetten

Koelkast en vriezer oude huis ontdooien en leegmaken

Alle hulptroepen voorzien van voldoende koffie en lekkere snacks

Stel vervelende klusjes of de laatste puntjes op de i niet te lang uit: let’s do it!

Alle kamers oude huis controleren op vergeten spullen

Zorg voor voldoende contant geld op zak voor onvoorziene zaken

Koelkast en vriezer installeren en inruimen

Internet, televisie, telefoon, deurbel, alarmsysteem en rookmelders installeren

Trommelbeveiliging van wasmachine verwijderen

Uitpakken maar: inrichten en decoreren van je nieuwe huis!

Maak je slaapkamer als eerst in orde, dan kun je in ieder geval goed uitrusten van de verhuizing

Kennismaken met de nieuwe buren ( oké vooruit: dat kan eventueel ook wel wachten tot de dag na 

je verhuizing)

Veel succes met je verhuizing!


