Planning verhuizing
U moet in korte tijd veel doen als u gaat verhuizen. Dan is een planning een handig hulpmiddel. Het
hangt natuurlijk wel van uw persoonlijke situatie af hoe die planning er precies uit gaat zien.
Een paar maanden voordat u verhuist
•
•
•
•
•
•
•

U regelt het verhuisbedrijf of als u het zelf doet vraagt u alvast hulp van vrienden.
U verzamelt dozen, reserveert een aanhanger of busje.
U vraagt een telefoon- en internetaansluiting aan en regelt een energieleverancier voor het
nieuwe huis.
U vraagt vrije dagen aan voor de verhuizing en u plant tijd in voor de klussen in het nieuwe
huis.
U bestelt gordijnen en vloerbedekking op basis van de maten van uw nieuwe huis.
U zegt de huur op van het huurhuis dat u achterlaat.
U ruimt alvast uw huis op. Zo kunt u dingen die u niet mee wilt nemen naar het nieuwe huis te
koop zetten, weggeven of bij het grof vuil zetten.

Een aantal weken voor de verhuizing
•
•
•
•
•
•
•

Als u nog niet genoeg dozen heeft, dan kunt u bij een verhuisbedrijf of bouwbedrijf
verhuisdozen halen.
Via TNT Post regelt u verhuiskaartjes en kunt u aan instanties en relaties uw verhuizing door
laten geven. Denkt u ook aan verzekeringen, lidmaatschappen en abonnementen.
Misschien is het nodig uw verzekeringen aan te passen aan de nieuwe omstandigheden.
Zodra u de sleutel van uw nieuwe huis heeft, noteer dan de meterstanden.
U kunt nu beginnen met klussen en schoonmaken in uw nieuwe huis.
Verder kunt u vast spullen inpakken waarvan u zeker weet dat u ze de komende weken niet
nodig heeft.
Dingen die u geleend heeft van anderen, kunt u beter nu vast terugbrengen. Bijvoorbeeld ook
bibliotheekboeken.

Een week voor de verhuizing
•
•
•
•
•
•

Misschien moet u nog schilderen of muren witten in uw nieuwe huis.
U legt vloerbedekking in uw nieuwe huis of u laat dat leggen.
U hangt de gordijnen op. Of u laat ze alvast op maat maken.
U maakt de overgebleven etenswaren uit de vriezer op.
U zorgt voor een oppas voor uw kinderen en uw huisdier voor op de dag van de verhuizing.
U pakt alles in wat u nu niet meer per se nodig heeft.

Een dag voor de verhuizing
•
•
•

U ontdooit de vriezer en de koelkast en u maakt ze schoon.
U pakt alvast zoveel mogelijk in.
U haalt de kasten en bedden uit elkaar en plakt de schroeven er met plakband tegenaan.

De verhuisdag
•
•
•
•
•

U de laatste dingen in.
U houdt portemonnee en sleutels bij u.
U noteert de meterstanden en sluit gas en elektra af.
U gaat nog een keer door het oude huis om te kijken of u niets vergeten bent.
U laat uw oude huis leeg, schoon en netjes achter.

•

U vertrekt met de laatste spullen naar het nieuwe huis en laadt alles uit.

Na de verhuizing
•
•

Laat u een huurhuis achter, dan moet u waarschijnlijk nog met de verhuurder door het huis
lopen om te kijken of u het huis in de oorspronkelijke staat heeft achtergelaten.
Binnen 5 dagen na uw verhuizing moet u uw adreswijziging doorgeven aan de afdeling
Burgerzaken van uw (nieuwe) gemeente.

