
1. Waar moet je aan denken

2. Geef je verhuizing uit handen

3. Aan wie moet je de verhuizing doorgeven?

4. Vraag offertes aan

Verhuischecklist voor
senioren
Alles wat je moet weten
voor jouw verhuizing!



Koopcontract regelen

Notaris regelen

Maandelijkse belasting-
teruggaaf aanpassen

Huurtoeslag regelen Afspraken maken oud
huis overname spullen

Weggooien wat niet mee
moet

Offerte verhuisbedrijven
aanvragen

Informeer naar huisvuil,
afvalpas,
hondenbelasting

Afspraken maken nieuw
huis overname spullen

Huur opzeggen/ woning
verkopen

Adreswijziging
doorgeven

Vooruitbetaling
gemeentelijke
belastingen

Verzekeringen regelen

Gas, water en licht
regelen

Waar moet je aan denken?1.
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Opvang
kinderen/huisdieren
verhuisdag regelen

Vervoer/transport regelen

Kom ik in aanmerking
voor een vergoeding 
Belangrijke papieren
apart houden

Parkeervergunning
opzeggen of omzetten
Vrienden/familie vragen
voor hulp
Corona check, als je ziek
bent laat dan niemand
langskomen



Kies voor een
seniorenverhuisbedrijf

Verhuis naar nieuw huis
of bejaardetehuis

Alle spullen inpakken
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2. Geef je verhuizing uit handen

Wat doet dit bedrijf allemaal?

Meubels uit elkaar halen en
in elkaar zetten op locatie

Machines zoals wasmachines worden
geïnstalleerd op het nieuwe adres

Kort gezegd; tijdens een senioren verhuizing geef je alles uit
handen en heb je zelf alle rust. Dit is een goed moment om
er even een paar dagen tussen uit te gaan! Wanneer je
terugkomt staat alles op zijn plek op de nieuwe locatie!

De bovenstaande punten zoals inpakken en montage van
apparaten zijn wel een extra kostenpost. Let hier goed op.

Hier kun je offertes aanvragen, op deze manier bespaar je tot
wel 30% op de prijs en vergelijk je gespecialiseerde bedrijven
in de regio.

https://www.verhuizenkunjezelf.nl/verhuis-offertes/?postcode=


Vrienden en kennissen

Buren

Werkgever en collega's

(Zaken) relaties

Gemeente

Verenigingen

Garage/autodealer

Assurantietussen-
personen

Ziektekostenverzekering

Huisarts, specialist,
tandarts

Familieleden

Verzekerings-
maatschappijen

Kruisvereniging

Kerk

Bank

Notaris

3. Aan wie moet je het doorgeven
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School en opleidingen

Postorderbedrijven

Dagbladen

Weekbladen

Tijdschriften

Kamer van koophandel

'Oude' energiecontract
opzeggen

Gasbedrijf

Omroepblad

Boekenclub

Vakbond DUO (studenten)

Belastingdienst

Centraal bureau
motorrijtuigenbelasting

Spaarprogramma's

Fitness club

Vergelijk internet, bellen
en tv

Waterbedrijf
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Omschrijving van de
werkzaamheden

Omschrijving van de
gebruikte materialen

Garanties

Erkenningen en
certificeringen van bedrijf

Eventuele aanbetaling,
voor wanneer betalen?
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Omschrijving van de totale
kosten

De voordeligste manier om een senioren verhuizing uit
te laten voeren is om gratis én vrijblijvend offertes aan
te vragen. Dit kun je hier doen. De volgende punten
komen in de offerte:

4. Vraag offertes aan

https://www.verhuisbedrijf-vinden.nl/offerte-aanvraag/?postcode=

