CHECKLIST VERHUIZING
Bij een verhuizing komt heel wat kijken. GAMMA helpt u graag op weg met de handige verhuischecklist om het
gehele proces van verhuizen in goede banen te leiden.

Tip

Besluit allereerst of u zelf verhuist of dat u de verhuizing uitbesteed. Een verhuizing uitbesteden kan veel
stress en tijd besparen. Vergelijken kan nooit kwaad.




Check 1: Waar dient u allemaal aan te denken?
Check 2: Aan wie dient u de verhuizing door te geven?

CHECK 1: WAAR DIENT U ALLEMAAL AAN TE DENKEN?

Huur opzeggen / woning verkopen
Nieuwe woning opmeten
Verzekeringen regelen
Gas, water en licht regelen
Televisie, internet en telefoon regelen
Adreswijzigingen doorgeven
Offerte verhuisbedrijven aanvragen
Verhuisdatum plannen
Weggooien of verkopen wat niet mee moet
Verhuisdozen en inpakbenodigdheden regelen
Vervoer / transport regelen
Opslagruimte regelen (eventueel)
Tijdig beginnen met inpakken
Verhuisverlof regelen met werkgever. Wellicht komt u in aanmerking voor een verhuiskostenvergoeding?
Meubels tijdig uit elkaar halen
Oude en nieuwe huis schoonmaken
Bestel nieuwe spullen zoals vloeren, meubels, raamdecoratie op tijd i.v.m. levertijd
Oude en nieuwe huis schoonmaken
Vrienden / familie vragen als hulp
Opvang kinderen / huisdieren verhuisdag regelen
Eten en drinken regelen voor verhuisdag
Voldoende contant geld in huis halen
Koelkast en vriezer leeghalen en schoonmaken
Wasmachine transport klaar maken
Gordijnen en andere hangende spullen afhalen
Belangrijke papieren apart houden
Kamers controleren op vergeten spullen

Meterstanden opnemen
Adres gechipte huisdieren wijzigen
Gas- en elektra afsluiten
Oude sleutels inleveren
Nieuwe sleutels laten bijmaken
Pak een ‘vakantiekoffertje’ in voor de eerste paar dagen met kleding, toiletartikelen, medicijnen etc.
Niet alles is direct uitgepakt en dit voorkomt zoeken in uw nieuwe huis..

CHECK 2: AAN WIE DIENT U DE VERHUIZING DOOR TE GEVEN?

Familieleden
Vrienden en kennissen
Buren
Werkgever en collega’s
(Zaken)relaties
Gemeenten
Huisarts
Specialist
Tandarts
Ziektekostenverzekering
Notaris
Accountant
Bank
Verzekeringsmaatschappijen
Assurantietussenpersonen
Garage / autodealer
Verenigingen
Vakbond
School en opleidingen
Kerk
Postorderbedrijven
Dagbladen / weekbladen / tijdschriften / boekenclub / omroepblad
Belastingdienst
Centraal Bureau Motorrijtuigenbelasting.
Spaarprogramma’s (zoals Airmiles)
Kamer van Koophandel (kleine onderneming die in de KvK staat ingeschreven op uw oude adres )
‘Oude’ energiecontract opzeggen (nieuwe aanvragen of eerst energie vergelijken)
Gasbedrijf
Waterbedrijf

