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Checklist voor uw verhuizing  
 
 
 
 
Twee maanden van tevoren  
 
¨ Lidmaatschap verenigingen opzeggen en aanmelden in nieuwe woonplaats  
¨ Gemeentegids aanvragen van nieuwe woongemeente  
¨ Huidige huis- en tandarts opzeggen en nieuwe zoeken in nieuwe woonplaats  
¨ Aanmelden kinderen voor nieuwe school / opvang / consultatiebureau  
¨ Eventuele nieuwe meubels bestellen  
 
Eén maand van tevoren 
 
¨ Bestel verhuisberichten en verstuur ze alvast  
¨ Begin met het inpakken  
¨ Stem de definitieve verhuisdatum af met Hoekstra BV  
¨ Geef de verhuizing door aan het energiebedrijf  
 
Drie weken van tevoren 
  
¨ Zeg de gas-, licht-, en wateraanlevering voor de oude woning op en vraag deze aan 

voor de nieuwe woning. Regel indien nodig een gasfitter en een elektricien voor de 
aansluitingen in de nieuwe woning 

¨ Geef de verhuizing van het internet-, bel- of tv-abonnement door en regel dit eveneens 
voor de nieuwe woning  

¨ Licht de bank in en regel de omzetting van de verzekeringen  
¨ Licht eveneens de ziektekostenverzekering in en het gemeentesecretariaat.  
 
Eén week van tevoren 
 
¨ Regel deze week een datum en tijd voor de sleuteloverdracht van het oude en nieuwe 

huis. Laat, als dat nodig is, sleutels van uw nieuwe huis bijmaken 
¨ Denk ook aan het terugvragen van sleutels van het oude huis die u aan 

vrienden/familie/buren heeft gegeven  
¨ Licht de huismeester in  
¨ Misschien is er voor de oude woning een borgsom betaald, vraag deze dan terug  
¨ Zoek eventueel een oppasadres voor kinderen en huisdieren zodat zij en u zelf geen 

last zullen ondervinden op de verhuisdag  
¨ Het is natuurlijk wel fijn om in een lekker warm huis aan te komen, vooral als u in een 

koudere tijd van het jaar verhuist. Maak daarom een afspraak voor het aanzetten van 
de verwarming in het nieuw huis.  

¨ Denk er ook aan bibliotheekboeken en andere geleende spullen te retourneren.  
¨ Pak alle spullen in die u tot na de verhuizing niet meer nodig heeft.  
 
Enkele dagen voor de verhuizing 
 
¨ Haal niet te veel eten meer in huis en probeer zo veel mogelijk de voorraad uit de 

koelkast op te eten zodat deze (bijna) leeg is voor de verhuizing  
¨ Pak zoveel mogelijk spullen in  
¨ Maak de nieuwe woning schoon 
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Laatste dag voor de verhuizing  
 
¨ Neem de meterstand in uw oude huis op en noteer deze  
¨ Zorg voor eten en drinken voor op de dag van de verhuizing voor alle hulptroepen  
¨ Van bijna alle kamers kunt u nu ook de gordijnen inpakken  
¨ Zorg voor voldoende parkeerplek zowel bij de oude als bij de nieuwe woning door 

bijvoorbeeld de buren in te lichten  
¨ Zet een volle vriezer – bij een geringe verhuisafstand – op de koudste stand  
 
Dag van de verhuizing 
 
¨ Haal de laatste gordijnen af en pak ze in  
¨ Stop sleutels en geld in uw handbagage  
¨ Controleer in het oude huis of het gas, water en licht zijn afgesloten  
¨ Laat een opgeruimd en schoon huis achter, maak eventueel foto's zodat u kunt 

bewijzen het huis in goede staat te hebben achtergelaten  
¨ Controleer of het huis helemaal leeg is. Doe alle ramen en deuren dicht. 

Bij strenge vorst kunt u de waterleiding aftappen.  
¨ Zorg voor de sleuteloverdracht aan de nieuwe bewoners.  
 
Aankomst in het nieuwe huis 
 
¨ Laat alles zoveel mogelijk op de juiste plaats en in de juiste kamers zetten 
¨ Let bij het uitpakken op of dingen beschadigd zijn, zo ja, vertel dit dan meteen aan ons.  
¨ Maak één kamer zo snel mogelijk bewoonbaar.  
¨ Hang de gordijnen op.  
¨ Zet de koelkast en vriezer op de juiste plek maar laat ze een dag staan voordat u ze 

weer inschakelt.  
 
Wanneer u alle dozen heeft uitgepakt kunt een afspraak maken met Hoekstra om de lege 
verhuisdozen te laten afhalen. 
 
Wij wensen u veel succes met de voorbereidingen!	  
	  


