Dé checklist voor verhuizen
3 maanden voor de verhuizing:
☐☐

Woonstijl en kleuren voor de muren bepalen

☐☐

Meubels uitzoeken en bestellen

☐☐

Vloeren en raamdecoratie uitzoeken

☐☐

Keuken en badkamer uitzoeken

☐☐

Adreswijzigingen doorgeven: gemeente, PostNL, huisarts, verzekeringen

☐☐

Denk aan opzegtermijnen van huurcontract en abonnementen

☐☐

Energiecontract regelen voor nieuwe woning

☐☐

Indien nodig: parkeervergunning aanvragen

☐☐

Meterstanden van gas, water, licht doorgeven

☐☐

Internet, televisie en telefoon aansluiting regelen

☐☐

Ideeën opdoen voor lichtplan nieuwe huis

☐☐

Klusjesmannen bellen en offertes aanvragen

☐☐

Maten van het nieuwe huis opnemen

☐☐

Sorteren van spullen: wat kan mee en wat kan weg?

☐☐

Grofvuil afspraak maken

☐☐

Nieuwe omgeving verkennen op: scholen, openbaar vervoer, supermarkt, enz.

☐☐

Inschrijven bij nieuwe huisarts, tandarts en eventueel nieuwe school

☐☐

Lijst maken aan wie je een adreswijziging moet doorgeven

☐☐

Verlof aanvragen op je werk voor de verhuizing

☐☐

Afspraak maken met nieuwe bewoners van oude huis voor sleuteloverdracht

3 tot 4 weken voor de verhuizing:
☐☐

Verhuisdozen regelen

☐☐

Adreswijziging doorgeven aan opgestelde lijst

☐☐

Trommelbeveiliging wasmachine vastzetten

☐☐

Sleutels bij laten maken

☐☐

Nieuwe meubels ontvangen en opslaan

☐☐

Eventueel een opslagruimte huren

☐☐

Indien nodig: waardevolle spullen opbergen in kluis bij bank
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☐☐

Woonaccessoires aanschaffen

☐☐

Transport regelen voor meubilair en verhuisdozen

☐☐

Hulp vragen aan familie en vrienden voor de verhuizing

☐☐

Spullen inpakken die niet dagelijks nodig zijn: bijvoorbeeld fotoboeken en ovenschalen

☐☐

Weggeven, verkopen of weggooien van oude spullen

☐☐

Belangrijke papieren en informatie apart houden

☐☐

Eventueel oppas regelen voorkinderen en huisdieren

☐☐

Gereedschap voor de verhuizing paraat maken, zoals schroevendraaiers, boormachine, spijkers enz.

☐☐

Vrienden en familie vragen of je gereedschap mag lenen: verlengsnoeren, ladders, schuurmachines, enz.

☐☐

Breedte en hoogte van deuren nieuwe huis meten: passen de meubels er wel doorheen?

10 tot 14 dagen voor de verhuizing:
☐☐

Alle vrienden en familie inlichten over verloop verhuizingsdag

☐☐

Indien mogelijk: starten met verven of behangen nieuwe huis

☐☐

Neem eventueel de kinderen en huisdieren eens mee voor een bezoekje aan het nieuwe huis

☐☐

Demonteren van meubels die je behoudt

☐☐

Koelkast en vriezer leegmaken

☐☐

Spullen inpakken: denk aan een pakketje voor de eerste nacht met toiletspullen, ondergoed, sokken enz.

☐☐

Verhuisdozen sorteren naar ruimtes nieuwe huis d.m.v. kleuren of cijfers

☐☐

Gordijnen afhalen oude huis

☐☐

Indien mogelijk: starten met grote schoonmaak oude huis

☐☐

De volgende punten checken in het nieuwe huis:
▷▷

Raam-afmetingen,

▷▷

Mogelijkheden voor zonwering,

▷▷

Beschikbare ruimte in keuken,

▷▷

Aansluiting voor wasmachine,

▷▷

Internet en tv-aansluiting,

▷▷

Ophalen van huisvuil,

▷▷

Toestaan van huisdieren,

▷▷

Hoeveelheid stopcontacten,

▷▷

De hoofdkraan voor gas en water,

▷▷

Indien je verhuist naar een huurwoning: de huisregels van de huiseigenaar
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De dag van de verhuizing:
☐☐

Voorzien van voldoende koffie en een opgeladen telefoon!

☐☐

Ontvang vrienden en familie en andere verhuisdiensten: leg ze tot in de puntjes uit wie, wat en hoe.

☐☐

Stel vervelende klusjes of de laatste puntjes op de i niet te lang uit: let’s do it!

☐☐

Haal een paar boodschappen, zo kun je iedereen voorzien van een welverdiende snack tussendoor

☐☐

Ramen en deuren van je oude huis sluiten

☐☐

Koelkast en vriezer ontdooien

☐☐

Afronden grote schoonmaak oude huis: lees hier verfrissende tips!

☐☐

Alle kamers oude huis controleren op vergeten spullen

☐☐

Sleuteloverdracht met nieuwe bewoners

☐☐

Zorg voor voldoende contant geld op zak voor onvoorziene zaken

☐☐

Plaatsen van nieuw meubilair, of monteren huidig meubilair

☐☐

Verlichting aansluiten

☐☐

Gordijnen ophangen

☐☐

Koelkast en vriezer installeren en inrichten

☐☐

Internet, televisie en telefoon aansluiten

☐☐

Trommelbeveiliging van wasmachine verwijderen

☐☐

Deurbel, alarmsysteem en rookmelders installeren

☐☐

Grote schoonmaak nieuwe huis

☐☐

Uitpakken maar: decoreren van je nieuwe huis!

☐☐

Kennismaken met de nieuwe buren (oké vooruit: dat kan eventueel ook wel wachten tot de dag ná je verhuizing)

Meer tips voor de verhuizing?
KIJK OP FONQ.NL/VERHUIZEN
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