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Checklist verhuizen 

Twee tot één maand voordat u gaat verhuizen 

□ Huidige woning opzeggen 

□ Verhuizing telefoon en internet aanvragen  

□ Kijken naar vloerbedekking en gordijnen nieuwe huis  

□ Desgewenst: www.postnl.nl/verhuisservice (deze kan post doorsturen 

en adreswijzigingen aan instanties doorgeven) 

□ Verhuisploeg regelen of afspraak maken met verhuizer. 

  

Vier tot twee weken voordat u gaat verhuizen 

□ Eventueel: afspraken met nieuwe huurders over overname 

□ Eventueel: herstelwerkzaamheden aan uw woning uitvoeren 

□ Verhuisplan maken 

□ Grof sorteren, opruimen, weggooien, weggeven 

□ Verf, rollers, enz. kopen  

□ Zorgen voor verhuisdozen en inpakmateriaal  

□ Aansluiten elektra en water nieuwe woning regelen 

□ Afsluiten gas, water, elektra oude woning regelen 

□ Uitschrijven gemeente (bij verandering van gemeente) 

□ Adreswijzigingen versturen 

□ Waar gaan de kinderen en huisdieren heen op de dag zelf? 

 

De laatste twee weken voor de verhuizing 

□ Beginnen met inpakken (kamers nieuwe huis nummeren en de juiste 

nummers op de dozen zetten) 

  

De laatste paar dagen voor de verhuizing 

□ Nieuwe huis schoonmaken  

□ Alles inpakken wat u niet tot op het laatste moment nodig heeft 

□ Eenvoudige maaltijden, koffie/thee/fris/soep in huis halen plus 

voldoende servies en bestek apart houden 

□ Vaste tuinplanten lossteken (indien jaargetijde geschikt is) 
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Op de laatste dag voor de verhuizing 

□ Koelkast ontdooien en schoonmaken 

□ Wasmachinetrommel vastzetten 

□ Uitneembare meubelen uit elkaar halen 

□ Plaats voor verhuiswagen reserveren  

□ Laatste dingen inpakken 

□ Tuinplanten in emmers of plastic zakken doen 

□ Losmaken en meenemen: wifi apparatuur 

 

Op de verhuisdag zelf 

□ Alle sleutels in de handbagage 

□ Geld, pinpas, paspoort ed in de handbagage 

□ Alle ramen en deuren goed sluiten 

□ Meterstanden opnemen 

 

Na aankomst in de nieuwe woning 

□ Meterstanden opnemen 

□ Dozen zo veel mogelijk in de juiste kamer neerzetten 

□ Eén kamer zo snel mogelijk 'bewoonbaar' maken 

□ Koelkast en vrieskist een dag rust geven alvorens in te schakelen 

  

Na de verhuizing 

□ Alles uitpakken 

□ Naambordje aan de deur schroeven 

 

Bij oude huis 

□ Evt. grof vuil afvoeren 

□ Huisvuilcontainers leeg en schoon achterlaten 

□ Breng de inhoud van de gifbox naar de gifbus of naar het 

gemeentedepot. Laat ook de milieubox achter in uw oude huis 
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Aan wie geef ik mijn verhuizing door?  

□ Gemeente (altijd binnen 5 dagen) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□ Huisarts  

□ Tandarts  

□ Apotheek 

□ Ziekenhuis 

□ Scholen/kinderopvang 

□ Verzekeringsinstanties, bijv:  

□ Inboedel 

□ WA 

□ Rechtsbijstand 

□ Auto 

□ Fiets 

□ Overlijdenspolis 

□ Reis 

□ ….. 

□ ANWB 

□ Bank 

□ Garage 

□ Verenigingen 

□ Bibliotheek 

□ NS 

□ Krant 

□ Tijdschriften 

□ Kerk 

□ Kruiswerk 

□ ….. 

□ ….. 

 

 

 


