
Na de aankoop/huur van uw nieuwe huis

Zijn er bouwtekeningen en plattegronden (incl. hoogte, lengte en breedtematen)?

Neem de maten van ramen en deuren op.

Controleer de plek en werking van de meterkast.

Waar bevinden zich de stopcontacten (aantal en plekken)

Is er aansluiting op het gasnet?

Is er genoeg ruimte voor uw apparatuur (koelkast, vriezer, oven, wasmachine, droger, etc.)

Welke CV installatie is aanwezig?

Is er aansluiting op kabel/glasvezel?

Waar bevinden deze aansluitingen zich? Zijn uw kabels lang genoeg?

Wanneer is de schoorsteen voor het laatst geveegd?

Wat zijn de voorschriften/huisregels (VVE, woningbouwvereniging, huurovereenkomst, etc.). 
Mag u bijvoorbeeld huisdieren houden?

Tot welke netbeheerder heeft u toegang (gas, elektra en water)?

Wat moet u van uw nieuwe gemeente weten?

Hoe schrijf ik me in bij mijn nieuwe gemeente? Meer informatie hierover vindt u ook in onze 
blog over uw adreswijziging als u verhuist.

Welke tarieven gelden voor gemeentelijke belastingen?

Wordt afval gescheiden ingezameld? Op welke dagen wordt dit opgehaald?

Waar bevindt zich de gemeentewerf?

Waar bevinden zich de nooddiensten en wat zijn hun contactgegevens?

Waar bevinden zich scholen, winkelcentra, huisartsenpraktijken, apotheek, kinderopvang, 
maatschappelijk werk?

Moet ik een parkeervergunning aanvragen?



Twee maanden voor uw verhuizing

Bepaal wat u zelf gaat verhuizen en wat u wilt laten doen. Wilt u weten wat hier de voor- en 
nadelen van zijn? Lees dan onze blog ‘Zelf verhuizen of laten doen?’

Vraag offertes aan bij verschillende verhuisbedrijven.

Heeft u een verhuislift nodig?

Zeg uw huishoudelijke hulp op.

Vraag verhuisverlof aan op uw werk, of neem een vrije dag op.

Zeg uw huurcontract schriftelijk op.

Afspraken maken over overname vloerbedekking, gordijnen, meubilair, etc.

Zet automatische overschrijvingen stop.

Informeer of u recht heeft op huursubsidie

Vraag uw verhuisbedrijf om inpaktips

Koop verhuisdozen en begin met inpakken van dingen die u niet meer nodig heeft tot na de 
verhuizing (zolder, berging, etc.).

Heeft u veel kleding? Er bestaan speciale garderobe verhuisdozen waar u uw spullen 
makkelijk in kan hangen.

Ook voor zware spullen zoals boeken zijn speciale verhuisdozen. Houd hier rekening mee.

Verkoop spullen die u niet meeneemt via Markplaats of breng ze naar de gemeentewerf/
kringloopwinkel.

Bepaal of u wilt overstappen naar een nieuwe leverancier voor energie, internet, tv, etc.

Maak een lijst met ontvangers van uw adreswijziging.

Neem de afmetingen van de lift in uw nieuwe woning/wooncomplex op.

Zeg de huur van uw garagebox op.



Een maand voor uw verhuizing

Meld uw kinderen aan bij hun nieuwe school of kinderdagverblijf.

Sluit een nieuwe inboedel/opstalverzekering af

Geef de afsluiting van gas, water en licht door aan uw leveranciers.

Als u zelf verhuist, huur of regel een busje (plus steekwagen of karretje).

Laat een nieuw naamplaatje voor het nieuwe huis.

Regel oppas voor uw kinderen/huisdieren voor de verhuisdag.

Huur extra opslagruimte indien nodig.

Lever uw spaarzegels in bij lokale winkeliers.

Check uw vriezer. Zijn er dingen die u deze maand kunt opmaken? Dan kunt u een lege en 
schone vriezer verhuizen

Verzamel alle (reserve)sleutels van uw huidige woning

Laat extra sleutels maken voor uw nieuwe huis

Vraag een aantal vrienden om u te helpen op de dag van uw verhuizing

Plan een housewarming.

Regel dekens voor zware waardevolle spullen.

Geef uw adreswijziging door bij PostNL en Sandd



Een week voor de verhuizing

Haal boodschappen voor lunch en versnaperingen voor tijdens de verhuizing

Ruim uw nieuwe huis op en start met schoonmaken

Geef iedere kamer in uw nieuwe huis een nummer en hang dit op de deuren. Schrijf dit 
nummer bij het inpakken op alle dozen, zodat iedereen uw spullen meteen op de juiste plek 
neerzet.

Breng geleende boeken van de bibliotheek terug

Heeft u spullen geleend die u nog moet teruggeven?

Maak een afspraak met de gemeentereiniging om uw laatste grofvuil/vuilnis op te halen.

Leeg uw chemo/milieubox bij de gemeentewerf

Zorg ervoor dat uw afvalcontainer leeg is zodat u genoeg ruimte heeft op de dag voor de 
verhuizing

Demonteer lampen en gordijnen waar mogelijk.

Leeg uw vriezer en laat deze ontdooien. Dat maakt hem minder zwaar

Start met het demonteren en inpakken van meubels

Pak zoveel mogelijk in en schrijf het kamernummer van uw nieuwe huis op de doos.

Pak breekbare spullen apart in. Vergeet niet dit op de dozen te noteren

Breng alvast spullen naar uw opslagruimte

Zorg voor voldoende vuilniszakken, u gooit meer weg dan u denkt



Een dag voor de verhuizing

Leeg uw koelkast en maak deze schoon. Het is goed om uw koelkast en vriezer even te laten 
acclimatiseren op uw nieuwe adres voordat u ze weer inschakelt. Raadpleeg voor de exacte 
duur de handleiding van uw apparatuur.

Reserveer een goede parkeerplek voor de verhuiswagen.

Sluit alle kasten goed, eventueel met tape. Zo voorkomt u dat deurtjes en laden 
beschadigen tijdens het transport.

Neem de slinger uit de klok

Zet de trommelbeveiliging van de wasmachine en droger vast.

Zet lege dozen klaar om uw laatste gordijnen en lampen in te pakken.

Verdeel alvast de taken voor alle aanwezigen op de verhuisdag

Ga op tijd naar bed!



Op de verhuisdag

Pak de laatste gordijnen en lampen in.

Verdeel de taken en start met inladen.

Neem de laatste meterstanden op en noteer ze in uw telefoon.

Bereid de lunch voor.

Maak uw huis schoon voor de nieuwe bewoner.

Sluit alle ramen en deuren af

Controleer het huis op achtergebleven spullen.

Check of u alle lichten en de verwarming heeft uitgeschakeld.

Geef uw huissleutels aan de nieuwe eigenaar, makelaar of verhuurder.



Op de verhuisdag

Geef uiterlijk vijf dagen na uw verhuizing uw adreswijziging door aan uw nieuwe gemeente.

Hang het nieuwe naamplaatje op.

Breng geleende spullen terug

Meld eventuele verhuisschade bij uw verhuisbedrijf


