
     

Checklist  verhuizen 

2 tot 4 weken voor de verhuizing 

� Aanvragen dozen met etiketten en inpakmateriaal 
� Inlichten verzekeraar over uw verhuizing 
� Adreswijzigingen sturen 
� Afsluiten elektra, gas en water oude woning regelen 
� Aansluiten elektra, gas en water nieuwe woning regelen 
� Oppas huisdieren en kinderen regelen voor de verhuisdag 
� Begin tijdig met inpakken 
� Boekendozen coderen met volgnummer 
� Neem maten op van alle ruimtes in het nieuwe huis 
� Regel verlof bij uw werkgever 
� Regel mogelijke belastingvrije vergoeding bij uw werkgever 

 

Laatste paar dagen voor de verhuizing 

� Vaste lampen afnemen 
� Gordijnen afnemen 
� Nieuwe huis schoonmaken 
� Eenvoudige maaltijden in huis halen 
� Gemeentereiniging inschakelen voor het grofvuil 
� Informeren naar vuilnisophaal op uw nieuwe adres 
� Nagaan of de verhuiswagen tot aan de deur kan komen 

 

Laatste dag voor de verhuizing 

� Koelkast en diepvriezer ontdooien en schoonmaken 
� Uitneemare meubelen uit elkaar halen 
� Probeer een plaats voor de verhuiswagen te reserveren 
� Trommelbeveiliging in de wasmachine bevestigen 
� Koffer klaarmaken met de eerste benodigdheden voor de nacht en dag na de 

verhuizing 



     

 

Op de verhuisdag zelf 

� Zorg ervoor dat er koffie, melk, suiker, lepeltjes en bekers zijn 
� Sleutels, portemonnee en overige belangrijke zaken opbergen in handbagage 
� Meterstanden opnemen 
� Gas en water afsluiten, indien nodig 
� Ramen en deuren goed sluiten 

 

Na aankomst in uw nieuwe woning 

� Alles zoveel mogelijk op de juiste plaats laten neerzetten 
� Slaapkamergordijnen ophangen 
� Koelkast en vriezer een dag rust geven voordat u ze inschakelt 
� Trommelbeveiliging wasmachine losmaken 
� Eventuele verhuisschade melden 

 

Wat u niet inpakt 

� Zaken welke niet in onze standaard verhuisdoos passen cq in een grote spullen doos 
� Hangkleding, deze worden door in speciale garderobeboxen gehangen en zo hangend 

vervoerd 
� Laden in kasten, indien uitneembaar, niet te zwaar en met een onbreekbare inhoud 

 

Algemeen 

� Alle schroef- en spijkervaste verbindingen verbreken (lampen afhalen, wasmachine 
loskoppelen en voorzien van transportbeugels, indien u die nog heeft 

� Alle door onze vertegenwoordiger aangegeven meubelstukken dé- en monteren, 
behalve de bedden (geen waterbed) deze worden door onze verhuizers op de dag 
van de verhuizing gedemonteerd en weer gemonteerd 
 


