HANDIGE CHECKLIST VOOR JE VERHUIZING
3 MAANDEN
VOOR DE VERHUIS

1 MAAND
VOOR DE VERHUIS

De verhuisdatum vastleggen

Parkeerborden reserveren voor je nieuwe en je oude woning. Je
kan hiervoor bij de politie of bij de gemeentediensten terecht

Verlof aanvragen aan je werkgever

Beginnen met inpakken en op iedere doos schrijven wat er in zit
en waar ze naartoe moet

Offertes opvragen bij verschillende verhuisbedrijven of
vrachtwagenverhuurders. De nodige verzekeringen afsluiten
De huur opzeggen via een aangetekende zending (voor
huurders)
De nutsbedrijven contacteren (telecom, elektriciteit, water) en je
verhuis aankondigen
De school en/of de crèche van je kinderen inlichten, indien
nodig
De maten van je nieuwe woning opnemen, zodat je eventueel
kasten en gordijnen kan bestellen

1 WEEK
VOOR DE VERHUIS
Je verzekeringen laten aanpassen
De meubelen die je al kan missen demonteren
Oude lakens voorzien om je meubelen tijdens de verhuis te
beschermen. Ook stevige handschoenen komen van pas
Voor elke verhuiswagen een wegbeschrijving opstellen naar je
nieuwe woning
Waardevolle zaken en belangrijke documenten op een veilige
plaats wegbergen

Je huurcontract bekijken en nalezen wat je plichten zijn als je
vertrekt
Enkele herstellingswerken uitvoeren, indien nodig
Opvang regelen voor je kinderen of huisdieren op de dag van je
verhuis
De dierenarts om advies vragen hoe stress voor de hond of kat
tijdens de verhuizing te vermijden
Recycleer of schenk weg wat je niet meer nodig hebt
De schoonmaak van de nieuwe woning inplannen

1 DAG
DAG VOOR DE VERHUIS
De koelkast en diepvries ontdooien en schoonmaken
Eten en drinken voorzien voor op de verhuisdag
Zorg dat alles wat je nodig hebt voor de eerste nacht in je
nieuwe woning snel voor handen is: lakens, handdoeken, EHBOkit, medicijnen, tandenborstel, zeep...

Je huisarts vragen om je medisch dossier door te sturen naar je
nieuwe arts, indien nodig

Een doos vullen met allerlei handige spullen die je op
de dag van de verhuis kan nodig hebben: boormachine,
schroevendraaiers, toiletpapier, dweilen, touw, pen en papier…

Een contactformulier opstellen met de namen en
telefoonnummers van iedereen betrokken bij de verhuizing

De batterij van je gsm opladen

DE DAG
VAN DE VERHUIS

NA
DE VERHUIS

Alle ruimtes nakijken en zorgen dat je niets vergeet

Langsgaan op het gemeentehuis van je nieuwe woonplaats om
je verhuis te melden

De meterstanden opschrijven

De post doorsturen en je naam vermelden op de brievenbus

Laat je de oude woning leeg achter? Zet dan de hoofdschakelaar
van de elektriciteit uit en sluit de water– en de gasleiding af

Zeker 24 uur wachten voordat je de koelkast en diepvries weer
aansluit

Alle sleutels verzamelen en de ramen en deuren goed sluiten
voor je vertrekt

Het nieuwe adres doorgeven aan de werkgever, de school of de
kinderopvang

Je naam van de brievenbus halen

Overwegen of het nodig is om de sloten van je nieuwe woning
te vervangen
Plaatsbeschrijving opstellen van de oude en nieuwe woning
(voor huurders)
De huurwaarborg van de oude woning terugkrijgen (voor
huurders)
Maak een tour door de buurt om de kinderen hun nieuwe
omgeving te laten zien

