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Checklist verhuizing 
 

Verhuizen doet u niet iedere dag. Gelukkig maar, want er komt heel wat bij kijken. 

Daarom treft u hier onze verhuischecklist aan om het gehele proces van verhuizen in 

goede banen te leiden. 

Waar moet allemaal aan gedacht worden? 
 Huur opzeggen / woning verkopen 

 Koopcontract in orde maken 

 Notariële zaken regelen 

 Maandelijkse belastingteruggave aanpassen 

 Huurtoeslag controleren 

 Afspraken met nieuwe bewoners oude woning over overname spullen 

 Afspraken met oude bewoners nieuwe woning over overname spullen 

 Informeren naar huisvuil, afvalpas en hondenbelasting 

 Vooruitbetaling gemeentelijke belastingen OZB, rioolheffing, avalstoffenheffing 

e.d. 

 Alle vertrekken in nieuwe woning opmeten inclusief kozijnen 

 Verzekeringen stopzetten voor de oude woning en (wellicht aangepast) 

aanvragen voor de nieuwe woning. Denk hierbij aan inboedel- en 

opstalverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, overlijdensrisicoverzekering. 

 Gas, licht en water aansluiten in de nieuwe woning en afsluiten in de oude 

woning. 

 Adreswijzigingen doorgeven 

 Verhuizing plannen samen met uw verhuisadviseur 

 Alle oude inboedel afvoeren welke niet mee verhuist 

 Verhuisdozen en -dekens regelen 

 Vervoer / transport regelen (verhuisbus, steekwagen, aanhangwagen e.d.) 

 Opslagruimte aanvragen 

 Tijdig beginnen met inpakken 

 Controleren of werkgeven een verhuiskostenvergoeding aanbied 

 Tijdig vrije dagen opnemen of verlof aanvragen 

 Aanpassen reiskostenvergoeding bij werkgever 

 Parkeervergunning aanpassen, aanvragen of juist opzeggen 

 Meubels tijdig demonteren 

 Oude en nieuwe woning schoonmaken 

 Vrienden en familie om hulp bij de verhuizing vragen 

 Opvang voor de kinderen tijdens de verhuizing verzorgen 

 Eten en drinken regelen voor de verhuisdag 

 Voldoende contant geld in huis halen 
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 Koelkast en vriezer leeghalen en schoonmaken 

 Wasmachine en droger schoonmaken en vastzetten 

 Gordijnen en andere hangende spullen afhalen 

 Belangrijke papieren en documenten apart houden 

 Kamers controleren op vergeten spullen 

 Meterstanden opnemen 

 Adres gechipte kat of hond wijzigen 

 Gas en elektra afsluiten 

 Oude sleutels inleveren 

 Nieuwe sleutels laten bijmaken of cilinders van slot vervangen 

Aan wie moet de verhuizing worden doorgegeven? 
 Familie, vrienden, kennissen 

 Buren 

 Werkgever en collega’s 

 Zakenrelaties 

 Gemeente 

 Huisarts 

 Specialist 

 Tandarts 

 Ziektekostenverzekering 

 Kruisvereniging 

 Kerk 

 Notaris 

 Bank 

 Verzekeringsmaatschappijen 

 Assurantietussenpersonen 

 Garage / autodealer 

 Verenigingen 

 Vakbond 

 School en opleidingen 

 Postorderbedrijven (Wehkamp, Otto, Klingel e.d.) 

 Dag- en weekbladen, kranten, tijdschriften, omroepblad en boekenclub 

 Belastingdienst 

 Centraal Bureau Motorrijtuigenbelasting 

 Spaarprogramma’s (Airmiles, Albert Heijn, e.d.) 

 Fitness of sportverenigingen 

 DUO 

 Kamer van Koophandel 

 Energiemaatschappijen en waterbedrijf 
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Wat moet u vooraf weten over uw nieuwe woning? 
 Maten van alle kamers en andere vertrekken 

 Hoogte en breedte van alle kozijnen 

 Mogelijkheden om zonwering te bevestigen 

 Stijl en kleuren bepalen 

 Nieuwe keuken aanschaffen 

 Badkamer verbouwen 

 Elektronische apparatuur 

 Wie gaat de vloer leggen? 

 Nieuwe meubels, hanglampen en gordijnen uitzoeken 

 Wie gaat er schilderen? 

 Is er stucwerk nodig? 

 Offertes bij aannemers aanvragen 

 Beschikbare ruimte voor de koelkast 

 Beschikbare ruimte voor gasfornuis 

 Plaats aansluiting TV 

 Aantallen en plaatsen van stopcontacten 

 Voorschriften van huiseigenaar 

 Voorschriften van gemeente 

 Wanneer komt de gemeentereiniging langs? 

 Is er een aansluiting op het gasnet? 

 Heeft uw nieuwe huis een aansluiting op stadsverwarming? 

 Wanneer is de schoorsteen voor het laatst geveegd? 

 Wanneer is de CV voor het laatst gecontroleerd? 

 Is er een speciale aansluiting voor elektrisch koken? 

 Is het houden van huisdieren toegestaan? 

Na de verhuizing 
 Binnen 5 dagen na verhuizing inschrijven in de nieuwe gemeente 

 Verhuiskaarten versturen 

 Gehuurde/geleende verhuisdozen terugbrengen 

 De buren leren kennen 


