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VTWONEN

HANDIGE VERHUIS HANDIGE VERHUIS 
CHECKLISTCHECKLIST
Verhuizen is één van de meest stressvolle momenten in een mensenleven. Daarom wil je, 

voordat je aan de slag gaat, zeker weten dat je zo goed mogelijk bent voorbereid en dat je aan 

alles hebt gedacht. Een stappenplan helpt je hierbij, van oude contracten of huur opzeggen 

tot het opmeten van de nieuwe woning en doorgeven van de verhuizing. Met deze checklist, 

handig voor zowel een koopwoning als huurwoning, ben je tot in de puntjes voorbereid op 

verhuizen.

STAP 1 | Regel dit voordat je gaat verhuizen Allereerst gefeliciteerd met je nieuwe woning! 

Voordat je je oude onderkomen kunt verlaten, is dit wat je moet regelen bij verhuizing vanuit 

een huur- of koopwoning:

VOOR JE OUDE HUIS 

 De woning verkopen of de huur opzeggen

 Een notaris inschakelen om het oude en nieuwe koop- of huurcontract te regelen of   
 checken

 Gas-, water en lichtaansluiting stopzetten of overzetten

 Tv-, internet- en telefonie-aansluiting stopzetten of overzetten

 Checken of je vooruitbetaalde gemeentebelastingen terug kunt krijgen

 Checken of de nieuwe bewoners je oude spullen willen overnemen of kopen

 Parkeervergunning omzetten of opzeggen

 Meterstanden noteren. Maak voor de zekerheid een foto als bewijs

VOOR JE NIEUWE HUIS 

 Verzekeringen checken en bijwerken. Denk aan een nieuwe inboedel- of    
 woonverzekering

 Eventuele huurtoeslag aanvragen

 Checken hoe het zit met huisvuil op de nieuwe locatie

 Nieuwe tandarts, huisarts en apotheek in de buurt zoeken

 Navragen of je als nieuwe bewoner sommige spullen of meubels van de oude bewoners
   kunt overnemen

 Kinderen? Zoek een nieuwe kinderopvang en/of scholen zoeken als je verder weg gaat  
 wonen

 Huisdieren? Wijzig het adres van je gechipte dier. Ga je naar een nieuwe gemeente, regel  
 dan ook de hondenbelasting en zoek een nieuwe dierenarts
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VOOR DE VERHUIZING 

 Alle belangrijke papieren op een aparte plek leggen waar je snel bij kunt

 Je verhuizing inplannen: van de datum tot een inschatting voor hoeveel er moet gebeuren

 Verhuishulp inschakelen: een erkend verhuisbedrijf of familie en vrienden

 Verhuisspullen zoals dozen, kleden en tape regelen

 Vervoer zoals verhuiswagen en –lift regelen

 Zorg eventueel voor oppas voor kinderen en/of huisdieren

 Vrije dagen aanvragen op werk

 Regelen van (tijdelijke) opslag voor de inboedel, als je niet meteen naar het nieuwe huis  

 kunt

STAP 2 | Geef de verhuizing door Je nieuwe adres doorgeven is niet alleen sociaal wel 

zo netjes, maar ook handig en in veel gevallen noodzakelijk. Meld in ieder geval aan deze 

personen en instanties de verhuizing: 

 Familie, vrienden, kennissen en buren

 Werkgever en collega’s/zakenrelaties

 Energieleverancier

 Waterbedrijf in je regio

 Provider van je mobiele telefoonabonnement

 Tandarts, huisarts, fysiotherapeut en andere medisch specialisten

 Abonnementen op kranten, magazines en dagbladen

 Lidmaatschappen bij verenigingen, zoals de wegenwacht en bibliotheek

 Verzekeringsmaatschappij en je bank

 Fitness, sportclub en andere (sport)verenigingen

 Bij een verhuizing naar een andere gemeente: de oude en nieuwe gemeente waar je gaat  

 wonen. Het is verplicht om dit 4 weken vóór of uiterlijk 5 dagen na de verhuisdatum te   

 doen

STAP 3 | Maak het oude huis klaar voor vertrek

De praktische zaken zijn natuurlijk erg belangrijk, maar vergeet ook de emotionele kant van 

verhuizen niet. Loop in ieder geval nog een paar keer door het huis om goed afscheid af te 

nemen van de plek waar je hebt gewoond. Maak daarna het huis klaar voor de komst van de 

nieuwe bewoners en je eigen vertrek. Zorg dat je niets bij het verhuizen kan vergeten: 

 Begin om tijd met inpakken. Met deze inpaktips verhuis je met een gerust gevoel

 Gooi afval weg 

 Verkoop je oude spullen, breng ze naar de kringloop of lever ze in bij de milieustraat
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 Haal alle meubels uit elkaar, bewaar de onderdelen apart en maak foto’s als je geen   
 handleiding meer hebt

 Zorg dat je alles van de muur haalt, inclusief gordijnen, rails en andere zaken

 Denk er ook aan om die speciale knoppen of handgrepen op inbouwkasten die je apart  
 hebt gekocht mee te nemen

 Neem je ook de oude vloer mee? Haal die op tijd uit elkaar

 Zorg dat de (vaat)wasmachine, vriezer en koelkast uit, schoon en leeg zijn

 Bereid het witgoed voor op de verhuizing, pak ze in met beschermende folie en tape de  
 deuren goed dicht

 Check of je alle oude sleutels nog hebt. Sleutels uitgeleend? Zorg ervoor dat je ze weer  
 terugkrijgt

 Loop alle kamers nog een keer na en check of er niets is achtergebleven

 Maak het huis goed schoon

 Afspraken gemaakt over oplevering? Zorg dat je alles dan weer in goede staat achterlaat

STAP 4 | Bereid je nieuwe huis voor

Bedenk je goed: wat heb je allemaal nodig in een nieuw huis? Hierbij gaat het niet alleen om 

spullen, maar ook om aansluitpunten voor bijvoorbeeld de wasmachine of vaatwasser. Denk 

verder aan deze voorbereiding: 

 Zorg dat je genoeg sets sleutels hebt van de nieuwe woning

 Maak het nieuwe huis goed schoon en leeg, als dat nog niet gedaan is

 Noteer de meterstanden van gas, water en licht van het nieuwe huis en maak hier een foto  
 van

 Meet alle kamers op en maak desnoods een plattegrond

 Meet hoe hoog en breed de ramen zijn voor de gordijnen en bestel deze vast

 Meet ook gelijk de ruimte voor de koelkast, vaatwasser, wasmachine en het gasfornuis.  
 Tenzij deze zijn ingebouwd natuurlijk

 Maak alvast een indeling van ruimtes en bepaal waar de meubels moeten komen

 Bepaal de woonstijl voor het nieuwe huis. Benieuwd welke woonstijl bij je past? Doe de  
 woontest.

 Bedenk goed welke kleuren je in huis wil gebruiken. Zo stel je het ideale kleurpalet voor  
 in huis samen

 Bepaal of je de oude keuken overneemt of voor een nieuwe keuken gaat
 Check ook of de badkamer nog naar wens is of dat je deze moet verbouwen

 Bedenk wat je wilt doen met de vloeren. Nieuw gelegd, tapijt of houd je de vloer die er nu  
 zit?

 Schilderbeurt of stucwerk nodig? Bepaal of je het zelf doet of een vakman inhuurt

 Check op welke plekken er stopcontacten zitten en waar je ze nodig denkt te hebben. Zo  
 wil je bijvoorbeeld genoeg stopcontacten in de badkamer hebben
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 Neem een kijkje bij de groepenkast en bepaal of je deze misschien moet verwijderen of  
 vervangen

 Bekijk ook gelijk de cv-ketel en controleer of deze misschien een check nodig heeft

 Check de huisregels en andere voorschriften, bijvoorbeeld als je te maken hebt met een 

 Vereniging van Eigenaars (VvE) of woningbouwvereniging

STAP 5 | Verhuizen

Misschien wel de grootste klus, maar ook de belangrijkste: zorgen dat jij en al je kostbare 

spullen heelhuids op de nieuwe locatie aankomen. Neem dit mee in je stappenplan: 

 Zorg dat alle meubels en dozen zo goed mogelijk klaarstaan voor de verhuizers

 Haal eten en drinken in huis voor de verhuizers

 Regel een parkeerplek voor het transport en ruimte voor een eventuele verhuislift, op de  
 oude en nieuwe locatie

 Bescherm de vloeren met stuclopers of stukken karton

 Haal wat contant geld in huis, als je snel wat moet regelen of iemand voor een boodschap     
 stuurt

 Loop alle kamers nog een keer na en zorg dat ze allemaal leeg zijn

STAP 6 | Regel dit nadat je bent verhuisd

Het meest stressvolle werk zit erop. Voordat je echt kunt ontspannen en genieten van je 

nieuwe huis, zorg dat dit in orde is: 

 Als je dit nog niet hebt gedaan: geef je verhuizing door bij de gemeente

 Check of je al je adreswijzigingen goed hebt doorgegeven

 Maak kennis met je buren en de buurt

 Geniet van je nieuwe thuis

Met deze checklist is verhuizen een minder zware klus. Op zoek naar tips voor het inrichten 

van nieuwe woning? Richt een nieuwbouwhuis in 7 stappen in.


