
Deze informatie vindt u kosteloos en digitaal op 

 www.consumindfinance.nl/hypotheek/page/algemene-verhuischecklist  
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Onder voorbehoud van wijzigingen en typefouten. 

Hypotheken en geld 

Algemene verhuischecklist 

 
Bij een verhuizing komt enorm veel kijken. Met een goede checklist ziet u echter in één oogopslag wat u al heeft gedaan en wat 

u nog moet regelen. Hieronder vindt u onze algemene checklist, maar u kunt ook gebruik maken van onze checklist verhuizen en 

energie en onze checklist internet, bellen & tv. 

 

Twee maanden of meer voor verhuizing: 

□ Bestel gordijnen, vloerbedekking of parket, behang of verf. Zorg dat u de afmetingen van de ruimtes weet, zodat u niet 

te veel of te weinig bestelt. 

□ Leg de verhuisdatum vast bij een verhuisbedrijf, of geef de datum alvast door aan vrienden en familie. 

□ Als u de verhuizing zelf doet, regel dan alvast een boedelbak, een verhuiswagen of iets dergelijks. 

□ Regel vrije dagen op uw werk. 

□ Bestel alvast verhuiskaarten. 

□ Als u al een sleutel heeft van de nieuwe woning, dan kunt u alvast schoonmaken en klussen. Dan bent u tegen de tijd 

van de verhuizing misschien al helemaal klaar en hoeft u alleen nog maar dozen uit te pakken. 

□ Als u een huis huurt, zeg dan de huur alvast op. Heeft u een koopwoning, zet deze in de verkoop. 

□ Als uw kinderen naar een andere school moeten, schrijf ze dan alvast in op de nieuwe school en licht de huidige school 

in over hun vertrek. 

□ Huurt u een garage in de buurt? Zorg dat u deze ook tijdig opzegt. 

□ Zorg dat bekenden en instellingen zoals de bank, de verzekeraar, de energieleverancier, de internet-televisie-

telefonieprovider, de huisarts en de tandarts weten naar welk adres u gaat verhuizen. Vergeet ook niet om uw 

abonnementen over te zetten naar het nieuwe adres. 

□ Heeft u een schoonmaker of glazenwasser? Licht deze ook in. 

 

Een maand van te voren: 

□ Schaf verhuisdozen aan of vraag of familie en vrienden of zij die nog hebben. Als u een verhuisbedrijf inhuurt, kunnen 

zij de verhuisdozen ook voor u regelen. Overleg met verhuisbedrijf wat de mogelijkheden zijn. 

□ Begin met een grote opruimactie. Het is zonde om een halve vrachtwagen aan spullen te laten verhuizen, om ze 

vervolgens in uw nieuwe huis weg te doen of te verkopen. 

 

Twee weken van te voren: 

□ Begin alvast met het inpakken van spullen die u de komende tijd niet hoeft te gebruiken. 

□ Regel voor de verhuisdag oppas voor uw (kleine) kinderen en huisdieren. 

□ Bestel eventueel een nieuw naambordje voor uw nieuwe huis. 

 

Week van te voren: 

□ Pak alle resterende spullen in. 

□ Zorg dat de waardevolle spullen op een speciale plek worden bewaard of leg deze tijdelijk bij familie. 

□ Maak de oude en de nieuwe woning schoon. 

□ Zorg dat de nieuwe woning zover klaar is dat er in gewoond kan worden: in ieder geval de kamers die het meest worden 

gebruikt. 

□ Zorg dat u niet meer te veel bederfelijke spullen heeft in de koelkast en vriezer. 

Z.O.Z. 

http://www.consumindfinance.nl/hypotheek/page/algemene-verhuischecklist
https://www.consumindfinance.nl/energie/tarieven-berekenen/checklist-verhuizen
https://www.consumindfinance.nl/energie/tarieven-berekenen/checklist-verhuizen
https://www.consumindfinance.nl/tvinternetbellen/tarieven-berekenen/verhuizen


Deze informatie vindt u kosteloos en digitaal op 

 www.consumindfinance.nl/hypotheek/page/algemene-verhuischecklist  
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Onder voorbehoud van wijzigingen en typefouten. 

 
Hypotheken en geld 

Dag van tevoren: 

□ Ontdooi de koelkast en vriezer en maak deze schoon. 

□ Laat het water uit de wasmachine tappen en zet de trommel vast. 

□ Zorg dat grote meubels uit elkaar worden gehaald om makkelijker te kunnen vervoeren (tenzij u andere afspraken heeft 

gemaakt met het verhuisbedrijf). 

□ Zorg dat er eten en drinken is voor de verhuisdag, ook voor degenen die helpen. 

□ Breng kinderen en huisdieren naar hun logeeradres. 

 

Dag van de verhuizing: 

□ Vervoer alle spullen naar de nieuwe woning. 

□ Controleer de woning, de schuur en de garage of er niets is achtergebleven, of de verwarming uit is en of de ramen 

dicht zijn. 

□ Noteer de meterstanden in de oude woning en de meterstanden van de nieuwe woning, zodat u deze aan uw 

energieleverancier kunt doorgeven. 

□ Verhuist u in de winter? Tap dan de waterleiding af. 

□ Sluit alle deuren en ramen van de oude woning. 

□ Controleer of de nieuwe woning correct is opgeleverd, zonder tussentijdse beschadigingen. 

□ Zorg dat de belangrijkste kamers, zoals de woonkamer en de slaapkamer(s), klaar zijn voor gebruik. 

 

Na de verhuizing: 

□ Pak overige dozen uit. 

□ Ga naar het gemeentehuis in uw nieuwe plaats om de adreswijziging door te geven. 

□ Schroef het naambordje bij uw voordeur. 

□ Haal de kinderen en huisdieren weer op. 
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