
3 tot 6 maanden van te voren 

2 maanden van te voren 

1 maand van te voren 

Eerst is het handig om te bepalen of je zelf wilt verhuizen of dat je een bedrijf inschakelt om dit 
voor je te doen. 

Zelf verhuizen 
Verhuisdozen huren of kopen.
Verhuiswagen, aanhangwagen huren of lenen. 
Eventueel alvast opslag regelen ( dan kun je ruim van te voren al wat spullen gaan opslaan).
Eventueel alvast hulp vragen van vrienden en familie.
Beginnen met inpakken en bepalen waar je welke spullen in huis wilt hebben. Zet dit samen, met 
wat erin zit, duidelijk op de dozen, wel zo makkelijk bij de verhuizing. 

Bedrijf inschakelen om de verhuizing op je te nemen 
Bepaal wat je door een verhuisbedrijf wilt laten doen. Er is namelijk een veel mogelijk. Ze kunnen 
namelijk alles voor je inpakken, opslaan, verhuizen, uitpakken etc. Neem deze keuzes mee in je 
o�erteaanvraag zodat je een overzicht hebt van de kosten en dit mee kunt nemen in je beslissing. 
Vraag o�ertes op van meerdere verhuisbedrijven.
Maak een de�nitieve keuze en plan de dagen van de verhuizing alvast in. 

Scholen en opvang 
Heb je kinderen en gaan deze naar school of naar de (naschoolse) opvang?  Ga dan ruim van te 
voren, als dat mogelijk is natuurlijk, oriënteren in je nieuwe wijk.

Doorgeven dat je gaat verhuizen: 
Hieronder een aantal instanties en bedrijven waar je je verhuizing aan door kunt geven, naast je 
familie, vrienden, kennissen, buren en collega’s natuurlijk: 
Lidmaatschappen bijv. Anwb. Kerk etc. 
Abonnementen op tijdschriften, kranten etc.
Verzekeringen.
Ziekenhuis, huisarts, fysiotherapeut etc. 
Waterschap.
Bank.
Centraal bureau Motorrijtuigenbelasting. 
Werkgever(s).
Gemeente.

Controleer nog even of je alles in huis hebt voor de verhuizing. Dus inpakmateriaal, verhuisdozen, 
tape en extra vuilniszakken.
Ga je zelf verhuizen, vergeet dan niet een busje, verhuiswagen of aanhanger te regelen. 
Informeer je buren over je verhuizing. 
Regel eventueel een schoonmaakster voor je nieuwe/oude woning.
Post door laten sturen.



2 weken van te voren 

1 week van te voren 

Dag voor de verhuizing

Meubels demonteren en eventueel alvast inwikkelen met beschermfolie of dekens.
Controleer of water, gas en stroom al is aangesloten in je nieuwe huis.
Als dat mogelijk is: schoonmaken in je nieuwe huis en/of vloerbedekking leggen en gordijnen 
ophangen. 
Is er een lift in/bij je nieuwe woning en ga je deze gebruiken tijdens de verhuizing. Neem alvast de 
maten op en check of je meubelen erin passen. 
Denk je dat je een steekwagentje nodig hebt, informeer dan even bij vrienden of familie of zij deze 
hebben of huur deze. 
Maak een planning voor de verhuizing en geef dit vast door aan de betrokken personen. Dan weet 
straks iedereen waar hij aan toe is. 

Heb je kinderen of huisdieren, vergeet hier dan geen oppas voor te regelen voor de dag(en) dat je 
gaat verhuizen. 
Controleer of je voor de verhuisdag(en) parkeerplaatsen bij je nieuwe en huidige woning moet 
vrijhouden. 
Breng alvast spullen naar een opslag als dit nodig is.  

Tijd om de laatste spullen in te pakken. Spullen die je direct nodig hebt na de verhuizing doe deze 
in 1 doos en hou deze binnen hand bereikbaar. Denk daarbij aan onder andere tandenborstels, 
medicijnen, pyjama’s, handdoeken, beddengoed, lampjes, telefoonopladers, ontbijtspulletjes, 
ko�e, wc papier, keukenrol, 
schoonmaakspullen en vuilniszakken. 
Ook is het handig om al wat boodschappen te doen voor bijv. de lunch en versnaperingen tijdens 
de verhuizing. 
Maak alvast zoveel mogelijk ruimtes schoon. Dit scheelt weer achteraf schoonmaken. 
Ontkoppel je wasmachine en laat het water eruit lopen en zet de slang met tape hoog vast.
Ontdooi je koelkast en maak deze schoon. 



Verhuisdag!

Na de verhuizing

Ja het is zover, de verhuizing kan beginnen. Om de dag goed te laten verlopen is het handig om te 
beginnen met een zogenaamde brie�ng te geven aan iedereen die helpt bij de verhuizing. Vertel 
kort en bondig hoe de dag gaat verlopen, wie wat doet en verdeel de huissleutels. Zo zorg je ervoor 
dat er weinig fout kan gaan en er niemand voor een gesloten deur staat. 
Verhuiswagens inladen en go… 
Zie erop toe dat alles in de juiste kamers terecht komt in het nieuwe huis ( door bijvoorbeeld 
iemand bij de voordeur neer te zetten die delegeert).
Vergeet niet de meterstanden in het oude en nieuwe huis te noteren. 
Maak de laatste ruimtes in het oude huis schoon. Zorg ervoor dat je alles netjes achterlaat in het 
oude huis, zet de koelkast uit en zet de deur open, doe ramen op slot en lichten uit.

Stel jezelf voor bij je nieuwe buren.
Breng gehuurde spullen terug, als je dat op de verhuisdag nog niet hebt gedaan. 
Controleer welke post er nog op het oude adres komt en regel dat deze naar je nieuwe adres 
worden gestuurd.
En vergeet niet te genieten van je nieuwe woning! 

Aantekeningen
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