
VERHUISCHECKLIST



De verhuizing komt steeds dichterbij! Gemiddeld verhuist een persoon 7 keer in 
zijn leven. Dat komt neer op ongeveer 1 keer in de 10 jaar. De kans is dus groot 
dat het een tijdje geleden is dat je voor het laatst bent verhuisd. Omdat er veel 
komt kijken bij verhuizen en er het een en ander geregeld moet worden, hierbij een 
handige checklist. Begin maar met afvinken! 

INHOUD
OP WEG NAAR EEN NIEUWE WONING

HOME SWEET HOME

OUDE WONING OPLEVEREN

DE VERHUIZING

JOUW NIEUWE THUIS



OP WEG NAAR EEN NIEUWE WONING

Huidige verzekering(en) opzeggen / omzetten

Gas / elektriciteit

Water

Tv / bellen / internet

Adres wijzigen eigen bedrijf

Kranten / abonnementen

Post laten doorsturen

Afspraken oude bewoners over overdracht 

Eventueel samenlevingscontract afsluiten

Testament wijzigen

School van de kinderen informeren

Verhuisbericht maken

Tip: PostNL heeft een verhuisservice. Daarmee sturen ze alle post van PostNL door naar je 
nieuwe adres gedurende een bepaalde tijd. Kijk voor meer info op postnl.nl



Maten opnemen nieuwe woning

Controleer de plek van de stopcontacten 
en tv-aansluiting

Indeling bepalen

Moodboard maken

Stijl en kleuren interieur bepalen

Nieuwe vloer kiezen

Nieuwe gordijnen uitzoeken en bestellen

Verlichting en nieuwe meubels uitzoeken

Wat staat waar in de tuin

HOME SWEET HOME

Offertes aanvragen voor verbouwing

(Verbouw)vergunningen regelen

Kijken naar energiebesparende maatregelen  
en de eventuele subsidie

Nieuwe keuken / badkamer uitzoeken

Nieuwe keukenapparatuur kiezen

Gereedschap huren

Op tijd een puinbak laten inplannen  
voor sloopwerk / puin



OUDE WONING OPLEVEREN

Afspraken maken over overdracht 

Opruimen / weggooien spullen 

Sleutels verzamelen

Schoonmaken

Koelkast / vriezer schoonmaken

Meterstanden doorgeven

Overdracht / overname huur-  
of leasecontract cv-ketel regelen

Tip: Zorg ervoor dat je je 
paspoort nog niet hebt 
ingepakt voor de notariële 
overdracht.

Tip: Vaak heeft de kringloop 
een ophaalservice voor je 
oude spullen. Dit scheelt een 
hoop tijd en moeite. Informeer 
naar de mogelijkheden bij 
je lokale kringloopwinkel of 
gemeentewerf. 

Eventuele modem meenemen

Parkeervergunning opzeggen

Huur opzeggen / borg terugvragen

Schoorsteenveger

Glazenwasser stopzetten

Cv boer stopzetten

Gebruiksaanwijzingen in de woning achterlaten  
over apparatuur en onderhoud



Verhuisdag inplannen

Vrije dag / verlof aanvragen

Parkeerontheffing aanvragen

Vrienden / familie inschakelen

Briefje naar de buren

Verhuiswagen huren, aanhangwagen lenen  
of toch liever een verhuisbedrijf inschakelen?

Meubels uit elkaar halen

Verhuisdozen, labels en dekens regelen

Inkopen doen voor de verhuisdag  
En een borrel voor de verhuisploeg.

Opslagruimte huren  
Dat kan soms via het verhuisbedrijf of huur een particuliere 
opslag. Let er wel op dat je verhuisauto erbij kan.

DE VERHUIZING

Tip: Als je een kast uit elkaar haalt, kan 
het handig zijn om de onderdelen te 
nummeren zodat hij later makkelijker in 
elkaar kan worden gezet.

Tip: Zet zoveel mogelijk dozen en spullen 
alvast beneden. Dan hoef je op de dag zelf 
minder trappen te lopen. En doe zoveel 
mogelijk in dozen, dat is makkelijk stapelen 
en gaat lekker snel. Stapel de dozen niet 
hoger dan 5 en zet ze een stukje van de 
muur af.

Tip: Pak grote meubels in in een deken. 
Doe er vervolgens strak plasticfolie 
omheen en bevestig het goed met 
scheur- en verhuistape, zo blijven ze goed 
beschermd.

Tip: Een goede voorbereiding is het 
halve werk. Label de dozen goed en 
bedenk ook van tevoren waar je de 
spullen wilt hebben. Plak de labels van de 
verhuisdozen op de zijkant, zodat je het 
label nog steeds kunt zien als je ze stapelt.
 
Tip: Als je de koelkast/diepvries verhuisd 
hebt, laat hem dan de eerste 24 uur staan 
voor je hem gaat gebruiken.

Tip: Veel verhuisbedrijven voeren ook afval 
en oud ijzer af. Informeer bij je verhuizer 
naar de mogelijkheden.

Kinderen voorbereiden op verhuizing

Opvang (huis)dieren op de verhuisdag zelf

Kamers controleren op vergeten spullen



We hebben een vijftal dozen voor je getest op 
basis van stevigheid, grootte, gebruiksgemak 
en prijs. 

De verhuisdozen van Action zijn het 
goedkoopst, nog geen euro. Maar ze zijn niet 
erg stevig en de handvatten voelen onprettig 
aan de vingers tijdens het dragen. Wel prima 
voor lichte spullen. 

Als je zin hebt in een uitdaging kun je 
proberen een verhuisdoos van Ikea in elkaar 
te zetten. Als het eenmaal gelukt is heb je 
wel een grote verhuisdoos met een maximaal 
draaggewicht van 30 kilo voor een kleine prijs. 

De verhuisdozen van Hema hebben een goede 
omvang en zijn makkelijk in elkaar te zetten. 
Qua gewicht gaat hij tot 15 kilo, dus vooral 
handig voor de lichtere spullen.

Zoek je vooral een grote verhuisdoos? Dan 
kun je het best terecht bij Hornbach. Met een 
lengte van 65 cm is dit de grootste. Echter niet 
de meest stevige, ondanks de dubbele bodem 
houdt hij de 30 kilo niet. 

De echte krachtpatser gaat naar de Gamma. 
Deze superstevige dozen hebben een 
driedubbele bodem. Je kunt er veel spullen in 
vervoeren, ze zijn makkelijk op te zetten en 
hebben een draaggewicht van 50 (!) kilo. Die 
zakt niet snel door, wel zo handig! 

EXTRA TIP: HOE KIES JE DE BESTE VERHUISDOOS? 



JOUW NIEUWE THUIS

SUCCES MET DE VERHUIZING!

Inschrijven nieuwe gemeente

Naambordje voor op de voordeur

Sportverenigingen

Afvalpas 

Kinderopvang

School

Huisarts / apotheek / tandarts

Verhuiskaart sturen

Nieuwe buren uitnodigen voor housewarming of barbecue

Parkeervergunning

Reiskostenvergoeding aanpassen

Adreswijziging doorgeven aan o.a. de bank en werkgever

Hond voor hondenbelasting



www.petradekleermaeker.nl

http://www.hendriks.nl

