
 

Checklist verhuizing 

Verhuizen doe je niet iedere dag. Gelukkig maar, want er komt heel wat bij 
kijken. Daarom tref je hier onze verhuischecklist aan om het gehele proces 
van verhuizen in goede banen te leiden. 

Download: checklist pdf. 

*Tip: voordat we beginnen met de checklist is het verstandig om eerst te 
besluiten wat je wilt: zelf verhuizen of de verhuizing uitbesteden? Een 
verhuizing uitbesteden kan je veel stress en tijd besparen. In vergelijking met 
zelf verhuizen is uitbesteden niet veel duurder. Hoe dan ook, vergelijken kan 
nooit kwaad. Ontvang geheel vrijblijvend meerdere prijsopgaven in jouw 
mailbox, vergelijk en bespaar tot 30% op de kosten. 
  

 Check 1: Waar moet je allemaal aan denken? 
 Check 2: Aan wie moet ik de verhuizing doorgeven? 
 Check 3: Wat moet je vooraf weten van je nieuwe huis? 
 Check 4: Na de verhuizing 

  

CHECK 1: WAAR MOET JE ALLEMAAL AAN DENKEN? 

 Huur opzeggen / woning verkopen 

 Koopcontract regelen 

 Notaris regelen 

 Maandelijkse belastingteruggaaf aanpassen 

 Huurtoeslag regelen 

 Afspraken maken nieuwe bewoners oud huis overname spullen 

 Afspraken maken oude bewoners nieuw huis overname spullen 

 Informeren naar huisvuil, afvalpas en hondenbelasting 

 Vooruitbetaling gemeentelijke belastingen OZB rioolheffing 
afvalstoffenheffing e.d. 

 Nieuwe woning opmeten 

 Verzekeringen regelen (inboedel- en opstalverzekering, 
aansprakelijkheidsverzekering, overlijdensrisicoverzekering). 

 Gas, water en licht regelen 

 Adreswijzigingen doorgeven 

 Offerte verhuisbedrijven aanvragen 

 Verhuizing plannen 
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 Weggooien wat niet mee moet 

 Verhuisdozen en -dekens regelen 

 Vervoer / transport regelen (verhuisbus/steekwagen of aanhangwagen) 

 Opslagruimte regelen (eventueel) 

 Tijdig beginnen met inpakken (zie Verhuistips) 

 Kom ik in aanmerking voor een vergoeding? 
(bijv.: verhuiskostenvergoeding werkgever) 

 Vrije dagen opnemen / Verlof aanvragen 

 Reiskosten vergoeding aanpassen werk 

 Parkeervergunning opzeggen of omzetten 

 Meubels tijdig uit elkaar halen 

 Oude en nieuwe huis schoonmaken 

 Vrienden / familie vragen als hulp 

 Opvang kinderen / huisdieren verhuisdag regelen 

 Eten en drinken regelen voor verhuisdag 

 Voldoende contant geld in huis halen 

 Koelkast en vriezer leeghalen en schoonmaken 

 Wasmachine schoonmaken en vastzetten 

 Gordijnen en andere hangende spullen afhalen 

 Belangrijke papieren apart houden 

 Kamers controleren op vergeten spullen 

 Meterstanden opnemen 

 Adres gechipte kat wijzigen 

 Gas- en elektra afsluiten 

 Oude sleutels inleveren 

 Nieuwe sleutels laten bijmaken 
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CHECK 2: AAN WIE MOET IK DE VERHUIZING DOORGEVEN? 

 Familieleden 

 Vrienden en kennissen 

 Buren 

 Werkgever en collega’s 

 (Zaken)relaties 

 Gemeenten 

 Huisarts 

 Specialist 

 Tandarts 

 Ziektekostenverzekering 

 Kruisvereniging 

 Kerk 

 Notaris 

 Bank 

 Verzekeringsmaatschappijen 

 Assurantietussenpersonen 

 Garage / autodealer 

 Verenigingen 

 Vakbond 

 School en opleidingen 

 Postorderbedrijven 

 Dagbladen 



 

 Weekbladen 

 Tijdschriften 

 Boekenclub 

 Omroepblad 

 Belastingdienst 

 Centraal Bureau Motorrijtuigenbelasting. 

 Spaarprogramma’s (zoals Airmiles) 

 Fitness club 

 DUO (als je student bent) 

 Kamer van Koophandel (kleine onderneming die in de KvK staat 
ingeschreven op je oude adres ) 

 ‘Oude’ energiecontract opzeggen (nieuwe aanvragen of eerst energie 
vergelijken) 

 Gasbedrijf (tip: gas vergelijken en afsluiten) 

 Ideaal moment om internet, bellen en tv te vergelijken. Misschien kan het 
goedkoper en heeft je nieuwe woning glasvezel (nieuwe woning). Bereken je 
voordeel op de pagina: internet, bellen & tv 

 Waterbedrijf 

 
CHECK 3: WAT MOET JE VOORAF WETEN VAN JOUW NIEUWE 
HUIS? 

 Maten van alle kamers en andere ruimten 

 Hoogte en breedte van alle ramen 

 Mogelijkheden om zonwering te bevestigen 

 Stijl en kleuren bepalen 

 Nieuwe keuken aanschaffen 

 Badkamer verbouwen 

 Elektronische apparatuur 

 Wie gaat de vloer leggen (laminaat, plinten etc.) 

 Nieuwe meubels, hanglampen en gordijnen uitzoeken 

 Wie gaat er schilderen? Heb ik een schilder nodig? 

 Is stucen nodig? 

 Offerte aannemers 

 Beschikbare ruimte voor de koelkast 
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 Beschikbare ruimte voor gasfornuis 

 Plaats aansluiting Centrale Antennesysteem en afstand tot de plaats waar 
je de radio en TV wilt plaatsen 

 Aantal en plaats stopcontacten 

 Voorschriften van huiseigenaar 

 Voorschriften van gemeente voor plaatsing antennes 

 Wanneer komt de gemeentereiniging langs? 

 Is er aansluiting op het gasnet of niet? 

 Heeft het nieuwe huis aansluiting op stadsverwarming? 

 Wanneer is de schoorsteen voor het laatst geveegd? 

 Is er een speciale aansluiting voor elektrisch koken? 

 Is het houden van huisdieren in uw nieuwe woning toegestaan? 

 
 

Na de verhuizing 

 Uiterlijk binnen 5 dagen na verhuizing aanmelden nieuwe gemeente 

 Verhuiskaarten versturen 

 Gehuurde/geleende verhuisdozen terugbrengen 

 Een buurtfeest geven 

 De buren leren kennen 

Download: checklist pdf. 

→ Bekijk ook de volgende checklisten: 

 Checklist verhuizen huurwoning 
 Checklist internationaal verhuizen 
 Checklist verhuizen kantoor 
 Checklist bedrijfsverhuizing 
 Checklist verhuizen student 
 Checklist verhuizen energieleverancier 
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