
De ultieme 
verhuischecklist 2020! 
Zo ben jij optimaal voorbereid op jouw verhuizing!



Gefeliciteerd je hebt 
een huis gekocht!

To Do 
voor de verhuizing

Nu kan het voorbereiden en het inpakken beginnen! Met 
deze checklist zorgen wij ervoor dat jij niks vergeet rondom 
en tijdens de verhuizing en alles goed geregeld hebt. 

Klaar? Afstrepen maar! 

Regel een notaris. Waarschijnlijk heb je het koopcontract 
al getekend. Heb je ook al een notaris geregeld voor de 
overdracht? En ben je niet getrouwd, maar koop je wel 
samen het huis? Dan kun je een samenlevingscontract laten 
opstellen bij de notaris, zodat alle zaken rondom de woning 
goed geregeld zijn.

Zijn er plattegronden van de woning bekend? Dan kun 
je vast een inschatting maken van bijvoorbeeld de lengte van 
een nieuwe bank. Let wel op! Wil je er zeker van zijn dat alle 
maten kloppen maak dan een afspraak met de verkoper om 
de maten op te meten. 

Verkoop spullen die niet meegaan naar het nieuwe huis 
of breng ze naar de kringloop. Een verhuizing is een mooi 
moment om te ‘ontspullen’ en de spullen die je niet meer 
gebruikt een nieuwe bestemming te geven. Koop je nieuwe 
spullen? Houd dan rekening met de levertijden, deze zijn 
soms erg lang, dus begin op tijd.

Wat blijft er achter in het nieuwe huis? Is er een lijst 
van zaken waarop de spullen staan die ter overname zijn 
of achterblijven? Inventariseer dan goed wat je kunt en wilt 
overnemen en neem hierover contact op met de verkopers. Je 
kunt dan natuurlijk ook alvast kijken welke spullen die nu in 
jouw woning staan meegaan, achterblijven of verkocht kunnen 
worden.



Koop verhuisdozen en bubbeltjesplastic om alvast te 
kunnen beginnen met het inpakken van de spullen. 
Pak kostbare spullen goed in en zet op elke doos naar welke 
kamer ze moeten en of er breekbare spullen in zitten. Het 
zou toch zonde zijn als dat mooie oude beeldje kapot gaat 
tijdens de verhuizing. 

Denk na over de stijl en kleuren van je interieur.
Bedenk goed welke stijl en kleuren je in de nieuwe woning 
wilt hebben en pas hierop de meubels aan. Zoek alvast de 
kleuren voor de muren uit en haal de verf en benodigde 
spullen vast in huis.

Nieuwe vloer? Moet er een nieuwe vloer in de woning 
worden gelegd? Regel dit dan op tijd en spreek meteen een 
dag af waarop de vloer gelegd kan worden. Je kunt ook een 
oude vloer laten opschuren en lakken. Dit is wel afhankelijk 
van de huidige vloer natuurlijk. 

Zeg de huur op van je oude woning. Dit moet vaak één 
maand van tevoren, vergeet de borg niet terug te vragen. 
Heb je geen huurwoning maar een koopwoning? Dan kan 
deze in de verkoop, hier helpen onze makelaars je graag 
mee. 

Hulp nodig? Heb je hulp nodig bij de verhuizing? Je kunt een 
verhuisbedrijf inschakelen, maar ook vrienden en familie 
optrommelen als de verhuisdatum bekend is.

Regel een aannemer. Moet er verbouwd worden in of 
om het huis? Zorg dan dat je tijdig offertes van aannemers 
opvraagt, zodat ze kunnen beginnen zodra je de sleutel hebt. 

Nieuwe voorzieningen. Verhuis je naar een andere plaats? 
Ga dan tijdig op zoek naar een nieuwe school, huisarts, 
apotheek, kinderopvang en tandarts.



Regel vervoer voor de verhuizing. Is de datum van de 
verhuizing al bekend? Regel dan vast een verhuiswagen of 
busje voor je spullen. Vraag ook vast verlof aan op je werk 
en geef meteen je adreswijziging door in verband met de 
reiskostenvergoeding. Heb je kinderen of huisdieren? Zorg 
dan voor opvang als dat nodig is rondom de verhuizing. 

Pas je maandelijkse belastingteruggave aan. Een 
nieuw huis heeft invloed op je hypotheek en daarmee 
de maandelijkse belastingteruggave. Huurde je hiervoor 
en ontving je huurtoeslag? Zet deze dan alvast stop om 
terugbetaling te voorkomen. 

Contract voor gas, water, licht en internet. Zorg dat 
je gas, water, licht en internet contracten stopzet voor 
je oude woning en nieuwe contracten aanvraagt voor je 
nieuwe woning. Dit is een mooi moment om verschillende 
aanbieders met elkaar te vergelijken.

Gemeentelijke belastingen en afval. Zoek alvast uit wat 
de tarieven zijn voor gemeentelijke belastingen, of afval 
wordt gescheiden en op welke dagen het opgehaald wordt. 

Sluit verzekeringen af of wijzig ze. Denk hierbij 
aan inboedel-, opstal-, aansprakelijkheids- maar ook 
overlijdensrisicoverzekeringen. En vergeet niet het adres 
bij je autoverzekering te wijzigen, dit kan namelijk invloed 
hebben op je premie. 

Regel een parkeervergunning.  Heb je nu een 
parkeervergunning of heb je er straks een nodig? Zet deze 
dan stop of vraag deze vast aan bij de gemeente. 



Maak een planning en een taakverdeling. Maak deze 
voor de verhuisdag en de dagen erna. Zo vergeet je niets en 
weet iedereen wat er van hem/haar verwacht wordt tijdens 
de verhuizing.

Maak van één tas een handbagage tas. Bewaar hierin de 
belangrijkste spullen, zoals sleutels, medicijnen, belangrijke 
papieren en de planning van de verhuizing. Zo heb je alle 
belangrijke spullen meteen bij de hand. 

Demonteer de meubels. Demonteer alle meubels, zo 
kun je meer in de verhuiswagen stoppen. Vergeet niet om 
alle schroefjes in zakje te doen en aan de meubels vast te 
plakken. Zo houd je alles bij elkaar.

Hebben alle meubels beschermviltjes? Check goed of je 
meubels allemaal nog zijn voorzien van beschermviltjes. Dan 
beschadig je tijdens de verhuizing niets en kunnen ze zo in 
het nieuwe huis op hun plek gezet worden.

Koelkast en vriezer. Maak de koelkast en vriezer leeg en 
schoon zodat deze verhuisd kunnen worden of achter kunnen 
blijven voor de volgende bewoners. 

Hulptroepen: Kunnen alle hulptroepen nog steeds helpen 
verhuizen of heb je nog extra mankracht nodig? Regel dan 
wat extra handen.

Pak één doos in met schoonmaakspullen. En vergeet deze 
niet vooraan te zetten zodat je meteen aan de slag kunt met 
het schoonmaken in het nieuwe huis. 

To Do in de week 
van de verhuizing



Via PostNL kunt u de verhuisservice aanvragen.
Hierdoor worden in één keer alle relevante bedrijven op 
de hoogte gesteld van je verhuizing en verhuist je post 
automatisch mee. 

Opladen van apparaten. Laad boormachines en andere 
benodigde elektrische apparaten goed op voor de 
verhuizing. 

Pak de verhuiswagen of auto in. Tip: stapel dozen recht 
op elkaar en laad grote meubelen als eerste in. Vul lege 
ruimtes op met zachte spullen, zoals tassen kleding, knuffels 
en handdoeken. 

Eten en drinken. Zorg dat je voldoende eten en drinken 
in huis hebt voor de verhuisdagen en voor iedereen die 
komt helpen. Want je zult de energie en de krachten nodig 
hebben.

Voldoende parkeerruimte. Zorg dat de verhuiswagen 
en eventuele auto’s voldoende parkeerruimte hebben. Zet 
eventueel een parkeerplek af als dat mogelijk is. 

Wasmachine en droger. Laatste was gedraaid? Maak de 
wasmachine en droger dan schoon en leeg, plak de slag vast 
en zet de trommelbeveiliging vast. 

To Do in de week 
van de verhuizing



Oude en nieuwe sleutels. Lever de sleutels van je oude 
woning in en laat eventueel nieuwe sleutels van het nieuwe 
huis bijmaken. 

Uitladen maar! Zet zoveel mogelijk spullen meteen op 
de juiste plek bij het uitladen. Houd er wel rekening mee 
als er in ruimtes nog geverfd moet worden of een nieuwe 
vloer moet komen.

Laatste rondje tot besluit. Check nog één keer of je alles 
hebt meegenomen uit het oude huis. Zorg dat je in het 
oude huis alle ramen en deuren hebt gesloten, de lichten en 
verwarming uit en laag staan en de waterleiding is afgetapt. 

Acclimatiseren. Laat de koelkast en vriezer een dag 
acclimatiseren voordat je hem aan zet. En vergeet de 
trommelbeveiliging van de wasmachine niet te verwijderen 
voor je de eerste was draait. 

Tijdens 
de verhuizing

Meterstanden. Maak in de oude en nieuwe woning foto’s 
van de meterstanden en geef deze door bij het waterbedrijf.



Voorstellen maar!  Is alles uitgepakt? Stel je voor aan je 
nieuwe buren en geef een housewarming voor vrienden en 
familie. Daarna is het tijd om heerlijk te genieten in jullie 
nieuwe woning! 

Na 
de verhuizing

Verhuizing doorgeven. Geef de verhuizing door aan 
familieleden, vrienden en kennissen, buren, gemeente, 
huisarts, tandarts, verzekeringen, notaris, bank, garage, 
verenigingen, school, abonnementen en de belastingdienst. 
Vergeet ook de nieuwe bewoners van je oude huis je nieuwe 
adres te geven in verband met de post. Let op! Geef binnen 
uiterlijk vijf dagen na de verhuizing de verhuizing door aan 
de gemeente.


