
 

 
 

 
 
 

Een nieuwe woning! 
 
Onlangs ontving u de sleutels van uw nieuwe woning. Er zijn een aantal dingen die u zeker niet mag 
vergeten om de verhuizing goed te laten verlopen. Deze dingen hebben wij voor u op een rijtje gezet. 
 
• Meldt uzelf en uw medebewoners aan bij de gemeente Vught. Dit kan via de website met DigiD of 

door een afspraak te maken via https://vught.nl/verhuizen 
 
• Meldt u binnen vijf dagen aan bij de leveranciers van gas, water en elektra. De juiste meterstanden 

hebt u samen met onze consulent opgenomen bij het uitreiken van de sleutels. 
 
• Ga naar https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/toeslagen en kijk of u 

recht hebt op huurtoeslag. Vervolgens kunt u dit via deze website direct aanvragen. Ontvangt u al 
huurtoeslag voor uw huidige woning? Geef dan alleen de nieuwe huurprijs aan de Belastingdienst 
door.  

 
• Geef uw verhuizing niet alleen door aan familie, vrienden en kennissen maar ook aan uw huisarts, 

tandarts, specialist, ziektekostenverzekering, bank, verzekeringsmaatschappij, krant enzovoorts. 
 
• Verhuizen is een ideaal moment om internet, bellen en tv te vergelijken. Misschien kan het 

goedkoper en is het verstandig over te stappen op glasvezel. Neem eens een kijkje op de website 
https://www.verhuizenkunjezelf.nl/internet-bellen-tv/ 

 
• Let op! Met het accepteren van uw nieuwe woning vervalt uw inschrijving als woningzoekende. 

Wilt u in de toekomst weer in aanmerking komen voor een andere woning, dan moet u zich weer 
opnieuw inschrijven als woningzoekende. U kunt dit doen via onze website: 
https://www.charlottevanbeuningen.nl 

 
Wilt u meer weten over woonzaken? Enkele handige websites: 
• https://www.rijksoverheid.nl/ 
• https://www.woonbond.nl/ 
• https://www.koopkracht.nl/ 
• https://www.nibud.nl/ 
 
Hebt u nog vragen? Bel ons dan gerust. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 073 - 656 23 82 op werkdagen 
van 08.30 – 17.00 uur en op vrijdag tot 12.30 uur. Of stuur een e-mail naar info@charlottevanbeuningen.nl. 
 
Wij wensen u veel woonplezier in uw woning! 
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