CHECKLIST VERHUIZEN
VÓÓR DE VERHUIZING

Ja

NEE

Opmerkingen

Ja

NEE

Opmerkingen

Huur opzeggen van je huidige woning? Of hypotheek omzetten?
Verhuishulp regelen (professionals of bekenden) en vervoer
Afspraken maken voor eventuele overname van spullen
Verhuisdozen en – dekens halen
Past alles naar binnen of verhuislift nodig?
Vrij vragen/ verhuisverlof regelen op het werk
Is het houden van huisdieren toegestaan?
Kun je bij nieuw huis makkelijk parkeren of is reserveren plek nodig?
Wijzigen/ overzetten huistelefoon
Informeren naar belastingaftrek verhuiskosten
Kan de huishoudelijke hulp ook op nieuwe adres komen?
Nieuwe huisarts/ tandarts/ dierenarts zoeken
Verzekeringen wijzigen / aanvragen (inboedel, brand)
Aanmelden waternet
Televisie en internet stoppen of informeren om mee te nemen
Opvang regelen voor de kinderen en dieren op de verhuisdag
Eventuele postbus opzeggen
Adreswijzigingen doorgeven (zie laatste checklist)
Kijk of je huidige energieleverancier mee kan of dat je wilt switchen
Kinderopvang/ school opzeggen en nieuwe regelen en
bijbehorende reglementen opvragen

LAATSTE DAGEN VÓÓR DE VERHUIZING
Schotelantenne van het dak halen
Huisvuilcontainers schoonmaken
Oude en nieuwe huis schoonmaken
Koelkast ontdooien
Uitneembare meubels uit elkaar halen
Eten en drinken halen voor op de dag zelf
Wasmachine op trommelbeveiliging doen
Bij zelfverhuizing is steekwagentje huren/lenen handig
Inpakken en op de dozen schrijven wat er in zit en waar
het in het nieuwe huis naar toe moet

Voor meer tips: zowilikwonen.obvion.nl

OP DE VERHUISDAG ZELF

Ja

NEE

Opmerkingen

Ja

NEE

Opmerkingen

(Laatste) gordijnen en lampen afhalen
Meterstanden opnemen (maak een foto)
Sluit zo nodig gas, water en licht af
Alle ramen en deuren sluiten
Koelkast en vriezer gelijk aansluiten in de nieuwe woning
Trommelbeveiliging wasmachine losmaken
Zorg dat alle meubelen en dozen gelijk op de juiste plek worden gezet
Loop het hele huis nogmaals door op achtergebleven spullen en kijk
of het schoon is
Alles wat je nodig hebt die dag in aparte tas stoppen en bij je houden.
Denk aan alle sleutels bijvoorbeeld en je portemonnee

ADRESWIJZIGINGEN
Familie, vrienden en kennisen
Gemeente*. Let op! Dit moet binnen vijf werkdagen
Bank
Werkgever en eventueel collega’s
Huisarts
Tandarts
Ziekenhuis
Dierenarts
Notaris
Verzekeringsmaatschappijen
Verenigingen
Autogarage
Vakbond
School
Goede doelen
Autopechhulpservice
Boekenclub

* Als je gemeente je nieuwe adres weet, dan brengen zij de andere
overheidsinstanties ook op de hoogte. Dit hoef je dus zelf niet meer
te doen. Denk aan:
• de Belastingdienst (behalve als je huurtoeslag ontvangt moet
je het wel zelf melden!),
• Centraal Administratiekantoor (CAK),
• DUO (voor studenten),
• Pensioenfondsen,
• Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW),
• Sociale Verzekeringsbank (SVB),
• Zorgverzekeraars.

Voor meer tips: zowilikwonen.obvion.nl

