
CHECKLIST VOOR DE VERHUIZING 
 
Heeft u alles ingepakt, geregeld en opgezegd? Controleer aan de hand van deze checklist of 
u niets vergeten bent. 
 
1. Zodra u weet wanneer u gaat verhuizen: 
- Maak de plannen voor een verbouwing compleet 
- Huur voor de verbouwing een aannemer of andere specialist in 
- Bestel (keuken)meubels, apparatuur en sanitair i.v.m. lange levertijden 
- Kies en bestel een nieuwe vloer 
- Kinderen aanmelden bij nieuwe school of kinderopvang 
- ‘Oude’ school inlichten  
 
2. Acht weken voor de verhuizing: 
- Huur oude woning opzeggen 
- Verhuizing telefoon/nieuwe telefoon aanvragen 
- Afspraak maken met uw internet provider om de internetaansluiting over te laten zetten 
- Verhuismelding doorgeven aan uw energieleverancier 
- Opzeggen lidmaatschappen van verenigingen en clubs 
- Afspraken maken over overname vloerbedekking en andere roerende zaken met vorige en 
  toekomstige bewoners 
- Verhuisverlof regelen met werkgever 
- Informeren naar mogelijk vergoeding verhuiskosten 
- Informeren naar mogelijke belastingaftrek voor verhuiskosten 
- Maten nieuwe huis opnemen 
- TNT verhuisbericht online invullen 
- Beginnen met alles op te ruimen wat u niet meeneemt naar uw nieuwe woning 
- Bestel gordijnen, vloerbedekking etc. voor de nieuwe woning 
 
3. Vier tot twee weken voor de verhuizing: 
- Verzekeringsmaatschappijen inlichten 
- Inboedel- en opstalverzekering nieuwe woning regelen 
- Afsluiten elektra, gas en water oude woning regelen 
- Aansluiten elektra, gas en water nieuwe woning regelen 
- Tandarts en huisarts informeren 
- Bank informeren 
- Krant en/of tijdschriftabonnement overzetten naar uw nieuwe adres 
- Bij zelf verhuizen: dozen bestellen 
- Naamplaatje laten maken 
- Inpakken van spullen die u tot aan de verhuizing niet meer nodig hebt 
 
4. De laatste twee weken voor de verhuizing: 
- Adreswijzigingen versturen 
- Opvang kinderen op de verhuisdag regelen 
- Opvang huisdieren op de verhuisdag regelen 
- Belangrijke papieren die u niet direct nodig hebt en sieraden in een bankkluisje opbergen 
- Beginnen met inpakken voor de verhuizing 
- Parkeervrijstelling voor de verhuiswagen regelen 
- Bij zelf verhuizen: verhuiswagen en –lift regelen 



- Bij zelf verhuizen: vrienden en familie (en voor hen een bedankje) regelen 
- Bij zelf verhuizen: verhuisverzekering regelen 
 
5. Naar een andere gemeente verhuizen? Dan ook: 
- Huisvestingsvergunning aanvragen bij de nieuwe gemeente 
- Gemeentegids en plattegrond aanschaffen 
- Informeren naar: 
- Verenigingen 
- Maatschappelijk werk 
- Consultatiebureau 
- Huisartsen 
- Tandartsen 
- Openbaar vervoer 
- Ophalen huisvuil 
- Hondenbelasting 
- Gemeentelijk bepalingen 
 
6. De laatste paar dagen voor de verhuizing: 
- Eventuele vloerbedekking oude huis losmaken 
- Vaste lampen afnemen 
- Gordijnen (behalve slaapkamers) afnemen 
- Schotelantenne van het dak halen 
- Alles inpakken wat u niet tot het laatste moment nodig hebt 
- Eenvoudige maaltijden in huis halen voor de avond voor de verhuizing en de dag zelf 
- Zorg voor voldoende koffie/thee/frisdrank en koekjes 
- Gemeente inschakelen voor grofvuil 
- Laat de huisvuilcontainers schoon achter 
- Breng de inhoud van de KCA/milieubox naar het gemeentedepot 
- Laat de milieubox achter in uw oude huis 
- Nieuwe huis schoonmaken 
 
7. De laatste dag voor de verhuizing: 
- IJskast ontdooien en schoonmaken 
- Uitneembare meubelen uit elkaar halen 
- Proberen plaats voor de verhuiswagen te reserveren 
- Laatste spullen inpakken 
- Haal een voorraad broodjes en drinken in huis voor de verhuizers of hulptroepen 
- Draai eventueel een laatste was 
- Trommelbeveiliging op de wasmachine zetten 
- Laad mobiele telefoons op 
 
8. De verhuisdag zelf: 
- Gordijnen van de slaapkamer afnemen 
- Alle sleutels in de handbagage 
- Geld en bankpassen in de handbagage 
- Huis controleren op achtergebleven spullen 
- Meterstanden opnemen en doorgeven aan de leveranciers 
- Waterleiding aftappen in de winter 
- Alle ramen en deuren goed sluiten 



- Sleutel afgeven aan nieuwe bewoner of inleveren 
 
9. Na aankomst in de nieuwe woning: 
- Spullen zoveel mogelijk op de juiste plek neerzetten 
- Alle uitgepakte zaken op eventuele verhuisschade controleren 
- Een kamer zo snel mogelijk bewoonbaar maken 
- Slaapkamergordijnen ophangen en slaapkamers ‘slaapklaar’ maken 
- IJskast en vrieskast een dag rust geven alvorens ze weer in te schakelen 
- Trommelbeveiliging wasmachine losmaken 
 
10. Na de verhuizing: 
- Naambordje aan de deur schroeven 
- Eventuele verhuisschade melden aan de verhuizer/verzekering 
- Lege dozen wegbrengen of laten ophalen 
- Binnen vijf dagen na verhuizing aangifte van adreswijziging doen bij afdeling Burgerzaken 
  van uw gemeente 
- Vervang sloten van uw nieuwe huis 
- Verken uw nieuwe buurt 
- Geniet van uw nieuwe woning! 

 


