
VerhuisChecklist 
 

 

Plannen: 
(3 maanden voor de verhuizing) 
Nieuwe woning: 
□ Opmeten van de nieuwe woning 
□ Bestellen nieuwe meubels 
Verhuizing plannen: 
□ Budget bepalen 
□ Offertes verhuisbedrijven 

opvragen 
□ Opslagruimte boeken (indien 

nodig) 
□ Verhuiswagen reserveren 
□ Verhuisdozen kopen of lenen 
Oude woning: 
□ Verkopen of huur opzeggen 
Inboedel: 
□ Selecteren wat er mee wordt 

verhuist 
□ Starten met inpakken van 

spullen die niet meer nodig zijn  
□ Te koop zetten overige inboedel 
Overige: 
□ Verhuiskostenvergoeding 

werkgever aanvragen 
□ Verzekering verhuizing regelen 

 

Voorbereiden: 
(1 maand voor de verhuizing) 
Inboedel: 
□ Overige inboedel inpakken 
□ Meubels demonteren 
□ Kleding opbergen, kleding voor 

eerste 3 dagen apart houden 
Verhuizing plannen: 
□ Verhuisplan doorlopen en 

aanpassen 
□ Opvang voor eventuele kinderen 

en huisdieren regelen 
□ Hulp vragen aan vrienden en/of 

familie 
□ Lenen of kopen van 

verhuisdozen en verhuisdekens 
□ Reservering verhuisbus of 

offerte verhuizing bevestigen 
Adreswijzigingen: 
□ Verhuizen overeenkomsten gas, 

licht en water 
□ PostNL Verhuisservice 

aanvragen 
Praktische zaken 
□ Leeghalen van de koelkast en de 

vriezer 
□ Wasmachine schoonmaken en 

trommel beveiligen 
□ Grondige schoonmaak van 

zowel oude als nieuwe woning 
□ Ophalen van nieuwe sleutels en 

laten bijmaken 
□ Inkopen doen voor op de 

verhuisdag zelf 

De verhuizing: 
Verhuizers: 
□ Ontvangst verhuisbedrijf of 

vrienden/familie 
□ Verhuisplan doorlopen  
□ Verhuisbus ophalen 
□ Laatste instructies geven aan 

verhuizers 
□ Eventueel parkeervergunningen 

uitdelen 
□ Inladen van de verhuiswagen 
Oude woning: 
□ Opnemen meterstanden 
□ Afsluiten van gas en elektra 
□ Waterleidingen aftappen 
□ Afnemen van gordijnen 
□ Gehele woning controleren op 

achtergebleven spullen 
□ Alle sleutels verzamelen 
□ Ramen en deuren woning 

afsluiten  
□ Sleutels overhandigen aan 

nieuwe bewoners 
□ Afscheid van de buurt nemen 
□ Uitschrijven bij oude gemeente 
Nieuwe woning: 
□ Uitladen van de verhuiswagen 
□ Verhuisdozen direct in de juiste 

kamers zetten 
□ Slaapkamers gereed maken voor 

eerste nacht (gordijnen 
ophangen) 

□ Verhuizers bedanken 
□ Verhuisbus aftanken en 

inleveren 
Praktisch: 
□ Houd waardevolle spullen apart 

bij je 
□ Laat de koelkast en vriezer een 

dag laten rusten voordat deze 
worden aangesloten 

 

Na de verhuizing: 
Uitpakken: 
□ De overige verhuisdozen 

uitpakken 
□ Spullen controleren op 

verhuisschade 
□ Bij eventuele schade dit zo snel 

mogelijk melden bij de verhuizer 
□ Verhuisdozen gehuurd? Deze 

dan terug brengen 
Nieuwe woning 
□ Woning controleren op schade 
□ Bij eventuele schade dit zo snel 

mogelijk melden bij oude 
bewoners 

□ Naambordje ophangen 
□ Kennismaken met de buurt 
 

Adreswijzigingen: 
□ Binnen 5 werkdagen aanmelden 

in de nieuwe gemeente 
□ Afspraken maken over de post 

op het oude adres 
Adreswijziging doorgeven: 
□ Familieleden 
□ Vrienden en kennissen 
□ Buren 
□ Werkgever en collega’s 
□ (Zaken)relaties 
Praktisch: 
□ Gemeente 
□ Huisarts 
□ Specialisten 
□ Tandarts 
□ Ziektekostenverzekeraar 
□ Verzekeringsmaatschappijen 
□ Assurantietussenpersonen 
□ Notaris 
□ Bank 
□ Belastingdienst 
□ Centraal Bureau 

Motorrijtuigenbelasting 
□ Kamer van Koophandel 
□ DUO  
□ Internet-, telefoon- en TV-

abonnement 
□ School en opleidingen 
Lidmaatschappen: 
□ Verenigingen 
□ Vakbond 
□ Garage/ autodealer 
□ Postorderbedrijven 
□ Dagbladen 
□ Weekbladen 
□ Tijdschriften 
□ Boekenclub 
□ Omroepblad 
□ Spaarprogramma’s 


