VERHUISTIPS
Aan welke onderwerpen moet u alvast denken voor uw nieuwe huis;
• Plaats, straat, huisnummer en postcode
• Tijdelijke bouwkavelnummer
• Zijn er bouwtekeningen?
• Maten en afmetingen van kamervloeren van het huis en de tuin
• De afmetingen, hoogte, breedte en lengte van de wanden van de kamers
• De hoogte en breedte van de ramen, t.b.v. gordijnen en vitrage
• De stevigheid van de wanden om gordijnen en zonwering te bevestigen
• Voldoende stopcontacten op de juiste plaats
• Heeft de meterkast voldoende vermogen aan stoppen en groepen?
• Is er een aansluiting op het gasnet?
• Is er een voorziening voor elektrisch koken?
• Waar is er plaats voor uw koelkast, diepvriezer en vaatwasser?
• Waar zijn de aansluitpunten en plaatsen voor wasmachine en droger?
• Is de verwarming geschikt voor afgifte van voldoende warmwater?
• Is er een onderhoudscontract op de c.v. installatie?
• Waar is de plaats voor de t.v. en radio aansluiting?
• Is er glasvezel tot in de meterkast?
• Zijn er parkeervoorschriften bij de woning?
Wat u allemaal zou moeten weten van de gemeente waar u gaat wonen;
Zie voor informatie over uw woongemeente de website www.overheid.nl. Wanneer u daar uw nieuwe postcode
invoert krijgt u alle informatie over uw gemeente en buurt. Alle bijzonderheden, wetenswaardigheden en zaken
die u moet regelen treft u daarbij aan.
Verhuist u naar het buitenland, dat wil zeggen naar buiten de EEG;
• Het beschikken over een in reis en verblijfsvergunning (visa)
• Het beschikken over een werkvergunning
• Zorg voor een (vernieuwd) geldig paspoort.
• Zorg voor een (vernieuwd) rijbewijs, dan kunt u even “vooruit” in het buitenland
• Zorg voor een internationaal rijbewijs (eenvoudig te verkrijgen bij de ANWB)
• Vraag aan de GGD of en welke inentingen u of uw gezin nodig hebben
• Vraag aan de GGD om uw internationale vaccinatie log boekje
• Gaat uw auto mee, hoe gaat de uit- en invoer?
Vraag uw verhuizer!
• Neemt u nieuwe spullen mee, mag dat?
Vraag uw verhuizer!
• Wat mag u wel of niet invoeren?
Vraag uw verhuizer!
• Mag u drank,c.d.`s, video`s invoeren?
Vraag uw verhuizer!
• Zijn er meer documenten nodig?
Vraag uw verhuizer!
Zodra u weet dat u gaat verhuizen;
• Verhuisverlof regelen met uw werkgever, u krijgt hier meestal speciaal verlof voor
• Controleer uw nieuwe woning, is de vloerbedekking nog goed?
• Controleer of u bij de woning kunt komen met de auto
• Zijn er ontheffingen nodig? (uw verhuizer regelt dit voor de verhuisdag voor u)
• Bedenk welke spullen u achterlaat en welke u wilt (laten) afvoeren
• Maak een afspraak met uw verhuizer en bespreek wat u wel of niet wilt laten doen
• Is er een verhuislift nodig, kan dit wel of niet? Uw verhuizer kan dit regelen
• Huurcontracten opzeggen en/of afsluiten
• Overdrachtdatum bepalen, afspraak maken met notaris en bank
• Automatische betalingen met betrekking tot uw huidige woning opzeggen/wijzigen
• Verhuisdatum afspreken met uw verhuizer en de verhuisopdracht verstrekken
• Afspraak maken wanneer u de verhuismaterialen/dozen wilt ontvangen
• Afspraken maken met uw huishoudelijke hulp, afscheid nemen van de buren
• Informeer de school van uw kinderen, vriendjes en vriendinnen kunnen meeleven
• Denk na wat u niet meer wenst mee te nemen naar uw nieuwe woning
• Regel de afvoer van overtollig huisraad
• Moet de vloerbedekking opgenomen worden, gordijnen er af?

Adreswijzigingen naar allerlei instanties en uw private netwerk;
Kijk op www.erkendeverhuizers.nl om uw adreswijziging in èèn klik te regelen.
Wie moeten weten dat u verhuist?
• Werkgever
• Familie
• Vrienden en kennissen
• Leveranciers
• Buren
• Zakenrelaties
• School van de kinderen
• Het garagebedrijf
• De huisarts (of ook een nieuwe huisarts zoeken) de apotheek
• De tandarts (of ook een nieuwe tandarts zoeken)
• Sportclubs en/of verenigingen waar u lid van bent
• De nieuwe bewoners van uw huidige woning (voor, in geval, van doorzenden post)
Verhuisgereed maken van uw inboedel;
• Kunst of kwetsbare spullen inpakken
• Begin tijdig met ruimten zoals de kelder, zolder overige bergruimtes
• Wees kritisch, wil ik dit of dat echt nog wel meenemen?
• Hangkleding kan kreukvrij worden ingepakt in garderobedozen
• Voor boeken en c.d.`s zijn er speciale boekendozen
• Noteer op elke doos, wat er in zit en naar welke ruimte de doos moet
• Spiegels, schilderijen en kunststukken extra verpakken
• Kwetsbare meubels extra verpakken in dekens
• Radio, t.v., computers etc. afkoppelen en kabels labelen
• Uw platte t.v. /p.c. beeldscherm inpakken of voorzien van een hoes
• Wasmachine-trommel vastzetten
• Heeft u zilverspullen, vraag bij opslag om speciaal papier
• Geen zware spullen in één doos bij glaswerk inpakken
• Kleine planten in een doos of in plantenbakken plaatsen
• De grote planten wordt door verhuizer verzorgd
Vier tot twee weken voor u gaat verhuizen;
• Meld de kinderen aan bij hun nieuwe school
• Regel de aan- en afsluiting van uw energievoorziening
• Check of de nieuwe woning en uw inboedel goed verzekerd zijn
• Controleer of er “gerede” voorzieningen zijn in de nieuwe woning
• Gerede voorziening voor wasmachine, droger, vaatwasser, fornuis
• Naamplaatje laten maken of meenemen
• Nieuwe visitekaartjes laten maken en/of nieuw briefpapier
• Wees kritisch, doe spullen weg die u eigenlijk niet meer nodig heeft
• Controleer of de bedoelde verhuisdatum nog steeds haalbaar is
• Maak de afspraak met uw verhuizer wanneer u de verhuisdozen wilt ontvangen
De laatste twee weken voor de verhuisdag;
• Regel de opvang van de kinderen op de verhuisdag
• Wie brengt en/of haalt de kinderen van school?
• Wat gaat u doen met de huisdieren? verhuizen maakt ze heel onrustig
• Woont u in een appartement? Informeer de huismeester!
• Maak een bericht voor de medebewoners en hang dit op het mededelingenbord of lift
• Breng de laatste boeken terug naar de bibliotheek
• Spaarzegels van de plaatselijke winkeliers inwisselen
• Vertel de buren wanneer u gaat verhuizen
• Berg belangrijke papieren en sierraden op in een bankkluis
• Adreswijzigingen verzenden
• Postbus opzeggen of wijzigen
• Controle of alle adreswijzigingen zijn doorgevoerd via de site

•
•
•
•
•

Kijk of er nog geleende spullen in huis zijn en breng ze terug
Laat de meubels die u weg gaat doen ophalen door vrienden en familie
Neem contact met uw verhuizer als u toch meer wilt laten doen dan de afspraak was
Start met inpakken als u weinig tijd heeft de dagen vooraf aan de verhuizing
Controleer of uw agenda niet te vol zit met afspraken met leveranciers e.d.

De laatste dagen voor uw verhuizing;
• Pak alleen in wat u niet meer direct nodig heeft
• Gemeente inschakelen voor grof vuil
• Leeg de milieubox bij de chemokar of gemeentedepot
• Laat de huisvuilcontainers leeg achter voor de nieuwe bewoner
• Nieuwe huis schoonmaken en de kamers merken
• Zorg voor eenvoudige maaltijden, voldoende drinken en koffie
• Houdt de parkeerplaats bij uw woning vrij
De dag voor de verhuizing;
• Koelkast ontdooien en schoonmaken
• Zet de vriezer op de koudste stand
• Controleer of de door u gemaakte afspraken met de verhuizer nog wel kloppen
• Overleg met uw verhuizer als zich een afwijking voordoet met hetgeen is besproken
• Uitneembare meubels uit elkaar halen
Op de verhuisdag zelf;
• De wekker op tijd zetten, tijdig opstaan en de laatste dingen inpakken
• Kostbaarheden zoals geld, sierraden en bankpasjes veilig opbergen in handbagage
• Laatste gordijnen en lampen afhalen
• Verzamel alle sleutels van meubels, reservesleutels van fietsen, auto etc.
• Neem de laatste meterstanden op, draai de hoofdkraan van water dicht
• Gas en elektra bij voorkeur niet afsluiten, deze zijn nodig voor de verwarming
• De wasmachine, droger en vaatwasser afkoppelen
• Controleer het huis op achtergebleven spullen
• Sluit alle deuren en ramen zorgvuldig af
• Geef de sleutels af aan de huismeester, de makelaar of de nieuwe bewoner
Na aankomst in uw nieuwe woning;
• Zet of laat meubels zoveel mogelijk direct op de juiste plaats zetten
• Stapel de dozen op in een hoek van de kamer en pak ze daarna èèn voor èèn uit
• Maak zo snel mogelijk één kamer bewoonbaar
• Hang slaapkamergordijnen op als deze meegenomen zijn
• Lampen ophangen aan gerede voorzieningen
• Sluit de wasmachine aan op de aanwezige voorziening
• Sluit na een uurtje rust, de vriezer en koelkast aan
• Ga niet te lang door op de verhuisdag, neem ‘s avonds uw rust en geniet na !
Na de verhuizing;
• Alles rustig uitpakken en een plaatsje geven of vraag hierbij hulp
• Voel u veilig in uw woning, vervang de buitendeur sloten
• Uw naamplaatje op de deur plaatsen of schroeven
• Contact opnemen met uw verhuizer voor het ophalen van de verhuisdozen
• Maak kennis met de buren, de school, de sportclub, de verenigingen
• Kortom: Ontdek de leuke dingen bij het inrichten van uw private netwerk !!
Neem voor vragen contact op met uw Erkende Verhuizer in de buurt

