Checklist verhuizing
Als u wil dat uw verhuizing perfect verloopt, is een goede planning noodzakelijk. Er komt
immers heel wat bij kijken. Van het opnemen van de maten van uw nieuwe woning tot
het zoeken van een nieuwe school voor uw kinderen. Gebruik deze checklist om ervoor te
zorgen dat u niets vergeet.

3 maanden voor de verhuizing

1 maand voor de verhuizing

Zeg uw huurcontract op.

£

Laat noodzakelijke herstellingen uitvoeren aan
uw huurwoning. Zo vermijdt u problemen bij de
plaatsbeschrijving.

£

Ga op zoek naar een nieuwe school of een nieuw
kinderdagverblijf voor uw kinderen. Breng ook de huidige
school op de hoogte en verzamel de nodige rapporten en
afschriften.

£

Ga op zoek naar een verhuisbedrijf en/of vrienden om te
helpen bij uw verhuizing.

£

Neem de maten op van uw nieuwe woning en maak
desnoods een grondplan. Zo kan u op voorhand uw indeling
bepalen en weet u op de dag van de verhuizing perfect
waar alles moet komen te staan.

£

Ga op zoek naar decoratie- en interieurideeën. Informeer
naar de leveringstermijn wanneer u een bestelling plaatst.

£

Maak alvast een lijst op voor het doorgeven van uw
adreswijziging.

£

£

Begin met het inpakken van spullen die u niet meer zal
nodig hebben tot na de verhuizing: decoratiemateriaal,
boeken, spullen van op zolder of in de garage,…

£

Huur een verhuiswagen of busje.

£

Informeer uw huidige buren over uw verhuisplannen. Nodig
ze eventueel uit voor een gezellige afscheidsdrink.

£

Geef overbodige spullen weg, verkoop ze of gooi ze weg.

£

Geef uw adreswijziging door aan uw bank,
verzekeringsmaatschappijen, pensioenkas, RVA, VDAB,
OCMW, HVW, kinderbijslagfonds, Kind en Gezin, enz.

£

Vraag op het postkantoor om uw post te laten doorsturen.
Via de service Do My Move wordt uw briefwisseling
automatisch doorgestuurd naar uw nieuwe adres.
Indien u dat wenst, brengt bpost zelfs uw energie- en
telecomleveranciers op de hoogte van uw verhuizing.

£

2 weken voor de verhuizing

2 maanden voor de verhuizing
Koop, huur of verzamel verhuisdozen. Bewaar kartonnen
dozen en kranten, die zal u nodig hebben voor uw
verhuizing.

£

Bedenk of u contracten voor energie en tv/telefoon/internet
wil meenemen of over wil stappen. Bij Luminus kan u uw
verhuizing gemakkelijk regelen via uw online klantenzone
My Luminus.

£

Begin met het sorteren van spullen. Wat moet zeker mee en £
wat mag weg?
Zoek een huisarts, tandarts en apotheker in de omgeving
van uw nieuwe woning.

£

Breng uw werkgever op de hoogte van uw verhuizing. Vraag
na of u recht heeft op een betaalde verlofdag en vraag
desnoods extra verlofdagen aan.

£
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Huur indien nodig een opslagplaats voor uw meubels en
spullen.

Regel een oppas voor huisdieren en/of kinderen tijdens de
verhuisdag(en).

£

Zorg dat de verhuiswagen voor de deur of zo dicht
mogelijk kan parkeren. Op het lokale politiekantoor kan u
verkeersborden krijgen waarmee u een parkeerplaats kan
vrijhouden.

£

Sluit uw woningverzekering op uw oud adres af en sluit
deze opnieuw aan voor uw nieuwe woning.

£

Laat abonnementen van kranten en tijdschriften overzetten
naar uw nieuw adres.

£

Geef uw adreswijziging door aan uw ziekenfonds
en huisarts. Vraag om uw medisch dossier te laten
overplaatsen naar uw nieuwe huisdokter.

£

Gebruik uw etensvoorraden in kasten en diepvries op.

£

Vraag de vuilnisophaalkalender en de ligging van het
containerpark op. Gebruik eventueel de recyle-app of
bekijk de online ophaalkalender van Fostplus en voeg de
ophaaldata toe aan uw digitale agenda.

£
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1 week voor de verhuizing

Verhuisdag

Pak de spullen in die u de komende week niet meer nodig
heeft. Misschien kan u ook al een deel verhuizen naar de
nieuwe woning.

£

Neem uw planning erbij en informeer alle helpende handen
over het verloop van de dag. Geef aan in welke volgorde de
spullen ingeladen moeten worden. En spreek af wie in het
oude huis blijft en wie alvast naar de nieuwe woning gaat.

£

Demonteer grote meubels en bescherm ze met dekens of
beschermfolie.

£

Verdeel de huissleutels en wissel telefoonnummers uit,
zodat iedereen elkaar kan bereiken tijdens de verhuis.

£

Schrijf op de verhuisdozen wat de inhoud is en naar welke
ruimte ze in de nieuwe woning moeten. Als de inhoud
breekbaar is, vermeld dit dan duidelijk op de doos.

£

Noteer zowel in de oude als de nieuwe woning de
meterstanden.

£

Controleer of stroom, water en gas in uw nieuwe woning al
aangesloten zijn.

£

Maak de laatste ruimtes in uw oude woning proper.

£

Hang gordijnen op en leg eventueel nieuwe vloerbedekking
in de nieuwe woning.

£

Schakel indien nodig de hoofdschakelaar van de elektriciteit £
af om sluipverbruik te vermijden. Houd er wel rekening mee
dat mogelijk ook de boiler dan mee afslaat.

Schilder de muren van uw nieuwe woning zodat ze zeker
droog zijn tegen de verhuisdag. Ook kleine klusjes doet u
best op voorhand.

£

Draai de hoofdkraan van het water dicht.

£

Verzamel alle sleutels van de oude woning.

£

Poets de nieuwe woning grondig.

£

Ontdooi de koelkast en diepvries minstens 24 uur op
voorhand.

£

£
Controleer uw oude woning grondig. Zorg dat u niets
vergeet en dat alles er netjes uitziet. Doe de lichten uit, sluit
alle ramen en doe alle deuren op slot.

Meet deur- en raamopeningen op, zodat u op de verhuisdag
niet voor verrassingen komt te staan. Verhuist u naar een
appartement, controleer dan zeker of er een lift is en wat de
afmetingen ervan zijn.

£

Geniet van de eerste avond in uw nieuwe woning. Nu is het
tijd om die fles champagne te ontkurken!

Na de verhuisdag
Controleer eventuele verhuisschade.

De dag vóór de verhuizing
Pak de laatste spullen in. Het is aan te raden om de
spullen die u na de verhuizing meteen nodigt heeft, in één
doos te steken: tandenborstels, pyjama’s, handdoeken, een
paar lampen en eventueel een fles champagne en enkele
glaasjes. Markeer deze doos duidelijk of houd ze apart van
de rest.

£

Koop eten en drinken voor de verhuisdag.

£

Maak een gedetailleerde planning voor de verhuisdag op.

£

Zorg dat uw mobiele telefoon 100% is opgeladen bij de
start van de verhuisdag. Zo bent u heel de dag bereikbaar
en kan u zelf een hulplijn inschakelen indien nodig.

£

Maak alvast zoveel mogelijk ruimtes in uw oude woning
proper.

£

Kruip op tijd onder de wol zodat u de verhuisdag vol
energie kan aanvatten.

£
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£

£

Geef binnen de drie dagen de meterstanden van uw oude
£
en nieuwe woning door aan uw energieleveranciers. Gebruik
hiervoor het energieovernamedocument van de VREG.
Meld u binnen de week aan op het gemeentehuis bij de
dienst bevolking om uw nieuw adres te melden.

£

Laat het adres op het inschrijvingsbewijs van uw wagen
en/of moto aanpassen binnen de twee weken na uw
verhuizing.

£

Vraag eventueel een bewonerskaart aan, zodat u zonder
problemen in de buurt kan parkeren.

£

Nodig familie en vrienden uit voor een housewarming. Door
ook uw nieuwe buren uit te nodigen, legt u meteen de basis
voor een goede integratie in de nieuwe buurt.

£

