
Voorkom verhuis-stress met de 

verhuischecklist
2 Maanden voor de verhuizing:

 O Huur opzeggen

 O Vrij nemen voor de verhuizing

 O Scholen van de kinderen inlichten

 O Oriënteren op nieuwe scholen

 O Plattegrond maken van het nieuwe huis

 O Gordijnen en vloerbedekking bestellen

 O Contact leggen met schildersbedrijf

 O Beslissen welke meubels u opnieuw aanschaft

 O Oude meubels te koop aanbieden

1 Maand voor de verhuizing:

 O Verhuisbedrijf / -wagen vastleggen

 O Verhuisdozen aanschaffen

 O Labels voor verhuisdozen aanschaffen

 O Gaslevering verhuizen

 O Elektriciteitslevering verhuizen

 O Waterlevering verhuizen

 O Kabelaansluiting verhuizen

 O Huispersoneel inlichten

2/3 Weken voor de verhuizing:

 O Adreswijzigingen versturen

 O Postbus stopzetten

 O Postbus nieuwe huis aanvragen

 O Verzekering afsluiten voor verhuizing

 O Ziektekostenverzekering inlichten

 O Bank inlichten

 O Arts en tandarts inlichten

 O Gemeente inlichten

 O Schoorsteen laten vegen

 O Kinderen aanmelden op nieuwe school

 O Naamplaatje voordeur laten maken

 O Schoonmaak nieuwe huis plannen

 O Kranten en dozen bewaren voor verhuizing

 O Grofvuil wegbrengen 

Inpaktips:

 O Overleg goed met het verhuisbedrijf

 O Begin zo snel mogelijk met inpakken

 O Nummer elke kamer in het nieuwe huis

 O Noteer op elke doos wat erin zit

 O Noteer op elke doos op welke kamer hij thuis 

hoort

 O Hang uw kleren in de speciale garderobedozen

 O Doe kastjes e.d. op slot

 O Zware spullen, zoals boeken, verdelen over 

dozen

 O Zet flessen rechtop in de dozen

 O Houd brandbare en gevaarlijke spullen apart

 O Rol tafelzilver en servies op in krantenpapier

 O Stop geen scherpe dingen bij kwetsbare spullen

 O Pak schilderijen en spiegels niet in

 O Zet kleine planten bij elkaar in een doos

 O Voorzie alles wat niet in dozen kan ook van 

labels

 O Hang de nummers van de kamers op de deuren

Bij een verhuizing komt heel 
veel kijken. Om te voorkomen 
dat je iets over het hoofd ziet 
kan je deze handige verhui-
schecklist volgen. Zo loopt de 
hele verhuizing op rolletjes!



1 Week voor de verhuizing:

 O Afspraak maken voor sleuteloverdracht

 O Sleutels bij laten maken van oude huis (indien 

nodig)

 O Waardevolle spullen tijdelijk opslaan in kluis

 O Opvang regelen voor kinderen gedurende ver-

huizing

 O Opvang regelen voor huisdieren gedurende 

verhuizing

 O Standplaats voor verhuiswagen vrijmaken

 O Voldoende vuilniszakken aanschaffen

 O Bibliotheekboeken/huurfilms tijdig terugbren-

gen

Enkele dagen voor de verhuizing:

 O Reinigen oude/nieuwe woning

 O Koelkast ontdooien

 O Vrieskist op koude stand zetten

 O Wasmachinetrommel vastzetten

 O Vaste lampen losmaken

 O Huisvuilcontainer legen en schoonmaken

 O Chemobox legen

 O Huishoudelijke attributen apart houden

 O Drank/eten inslaan voor verhuizing

 O Plaatselijke spaaracties inleveren

 O Nieuwe huis op temperatuur brengen

 O Thermostaat oude huis laag instellen

De verhuisdag:

 O Zorg voor voldoende contant geld

 O Meterstanden opnemen

 O Bij vorst waterleiding afnemen

 O Oude huis controleren op spullen

 O Sleuteloverdracht

Na de verhuizing:

 O Verhuisschade opnemen

 O Retourneren van verhuisdozen

 O Inschrijven bij uw nieuwe gemeente

 O  

 O Wat de hoogte is van de muren onder de 

ramen

 O Waar en hoeveel stopcontacten er in het huis 

zijn

 O Of er aansluiting op het gasnet is

 O Of er aansluiting op de stadsverwarming is

 O Of er een aansluiting voor elektrisch koken is

 O Of huisdieren zijn toegestaan
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