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Verhuischecklist
Met deze 
handige 
verhuischecklist 
heb je alles op 
een rij zodat je 
niks vergeet te 
regelen in deze 
drukke tijd.

Bij het verhuizen komt er veel op je af en hier willen wij natuurlijk graag 
bij helpen. Start direct met afvinken! 




Ruim van te voren

O Inschrijven op het nieuwe adres

O Regel de opstal-, inboedel en WA-verzekering

O Nieuwe huisarts, tandarts en apotheek zoeken

O Nieuwe kinderopvang regelen

O Andere school uitkiezen

O Hond aanmelden voor eventuele hondenbelasting (per gemeente 
verschillend)

O Zeg contracten op bv. onderhoudscontract ketel of glazenwasser 

O Vraag verlof op je werk voor de verhuisperiode




Verbouwen & inrichten

O Offertes aanvragen voor bv. een schilder of timmerman

O Nieuwe keuken en/of badkamer

O Nieuwe apparatuur nodig? Denk aan koelkast, wasmachine of televisie

O Nieuwe vloer uitzoeken en bestellen

O Stijl en kleuren interieur bepalen

O Verlichting uitzoeken

O Check de plekken van de stopcontacten

O Waar zit de tv-aansluiting

O Nieuwe meubels uitzoeken en bestellen

O Nieuwe gordijnen uitzoeken en bestellen




Voorbereiding op de verhuizing

O Verhuisdag inplannen

O Huidige verzekeringen opzeggen/omzetten

O Nieuwe verzekeringen regelen

O Gas en/of electriciteits omzetten

O Water, geef op tijd je adreswijziging door

O Omzetten abonnement TV, bellen en internet

O Regelen van verhuisdozen, labels en verhuisdekens

O Opruimen/weggooien spullen

O Vrienden en familie vragen te helpen met inpakken/schoonmaken

O Vervoer voor verhuizing regelen

O Meubels uit elkaar halen

O Sleutels oude huis verzamelen

O Sleutels nieuwe huis laten bijmaken

O Adreswijziging en/of post laten doorsturen

O Verhuisdag inplannen

O Opvang regelen voor kinderen/ huisdieren tijdens verhuisdag

O Eventuele paerkeervergunning opzeggen, omzetten of aanvragen
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Start met afvinken
Veel 
woonplezier 
gewenst in de 
nieuwe woning.

De laatste dagen voor de verhuisdag

O Oude huis schoonmaken

O Nieuwe huis schoonmaken

O Laatste meubels uit elkaar halen

O Eten en drinken regelen voor de verhuisdag 

O Koelkast en vriezer leeghalen en schoonmaken

O Wasmachinetrommel vastzetten




De verhuisdag

O Verhuisvervoer ophalen

O Kamers controleren op vergeten spullen

O Belangrijke papieren apart houden

O Meterstanden doorgeven

O Maak foto's van je huis voor bewijs achteraf bij eventuele 
beschadegingen 

O Sluit ramen en deuren

O Geef je nieuwe adres door bij de gemeente

O Noteer onverhoopte verhuisschade en meld deze schriftelijk bij de 
verhuizer en/of verzekeraar

O Eten verzorgen voor de verhuisploeg + een borrel voor als het harde 
werken erop zit 




Na de verhuizing

O Verhuiskaarten sturen

O Gehuurde of geleende spullen terugbrengen

O Installeer eventueel nieuwe sloten

O Housewarming en/of buurt bbq organiseren



Niet vergeten te regelen:


