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Waar moet je rekening allemaal
mee houden? Check het hier!

Adreswijziging checklist



Je huurtoeslag ontvang

2. Wat doorgeven aan gemeente

1. Aan wie moet je het doorgeven

Je verhuist naar het
buitenland

Je gaat trouwen of
samenwonen
Je gaat weg bij jou
toeslagspartner

Je wilt gebruik maken van
een afzonderlijke postadres

Wanneer je gebruik wenst te maken van een postadres dat niet
overeenstemt met je woonadres ben je steeds verplicht om een
brief te sturen aan je belastingkantoor. In deze brief moet
duidelijk je burgerservicenummer worden aangegeven alsook
je woonadres en je postadres.

Een verhuizing moet je altijd doorgeven aan de gemeente. Dit
kun je doen door je aan te melden bij de nieuwe gemeente. Je
kunt dit persoonlijk, schriftelijk of digitaal doen. Het handigste
vinden wij om het te doen via DigiD. Hier worden al je gegevens
in een keer doorgezet naar je nieuwe adres. Verander ook direct
jouw woonverblijf in jouw mijn.overheid.nl account met DigiD. Zo
worden alle brieven van de overheid waaronder de
Belastingdienst doorgestuurd naar jouw nieuwe adres.
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Wanneer je recht hebt op een zogenaamde huurtoeslag ben je
steeds verplicht om een verhuizing binnen de vier weken na
aanvangsdatum kenbaar te maken aan de belastingdienst.

Wil je verhuizen naar het buitenland? Neem dan contact op
met je belastingkantoor en vraag naar de nodige formulieren
die je voor een dergelijke verhuis dient in te vullen.



Vrienden, familie en
kennissen

3. Checklist verhuizing doorgeven

Werkgever

Buren

Collega's 

Zakelijke relaties

Je oude gemeente

Je nieuwe gemeente

Energieleverancier/ gas

Internet/bellen/tv
leverancier

Waterleverancier

Huisarts

Tandarts

Andere (medische)
specialist

Ziekenfonds

Apotheek

Zorgverzekering

Autoverzekering

Levensverzekering

Uitvaart/
begrafenisverzekering

Bank/ notaris

Parkeervergunning
omzetten of opzeggen

School

Leveranciers (voor
bedrijven)
Verenigingen (voetbal,
hockey, ANWB, etc.)

Vakbond

Dagblad/tijdschrift/krant/
folders

Boekenclub

Kerk/moskee/synagoge

Postorderbedrijf

Belastingdienst

Oude woning

School van de kinderen

Vakbond

Politieke partij

Fitnessclub

Webwinkel

Kamer van koophandel DUO
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Kosten

Je kunt er voor kiezen om jouw post door te sturen door
bedrijven zoals PostNL of Sandd. Als je aan alle instanties je
adreswijzing hebt doorgegeven dan hoef je niet bang te zijn. Je
kunt echter voor de zekerheid je post laten doorsturen. Sandd
bezorgt alleen post van bedrijven. Om gebruik te maken van de
doorstuurservice moet je weten welk van jouw post via Sandd
komt. Dit is helaas nergens terug te vinden. Het is handiger om
alles zelf te regelen op tijd. Ja, ook doorsturen van post kost je
geld! Eenmalig 25 euro en 2,5 euro per bezorgdag (prijzen
kunnen variëren per bedrijf). Na een periode van 3 maanden
kan dat zomaar oplopen tot 65 euro!

5. Post laten doorsturen

4. Adreswijziging laten regelen

De gegevens

Extra aandachtspunt

Je kunt er ook voor kiezen om je adreswijziging uit te besteden
door bedrijven zoals PostNL. Het is dan verstandig om op het
volgende te letten:
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Wat zijn de kosten? Meestal wordt er best veel voor gevraagd.
Zelf doen kost niet zoveel moeite.

Worden jouw gegevens aan derden verkocht? Het is verstandig
om de Algemene Voorwaarden door te nemen.

Wordt jouw adreswijziging doorgegeven aan gemeentes en
bedrijven?



De werkzaamheden die
worden uitgevoerd
De materialen die worden
gebruikt
De totale kosten, inclusief
btw
De garanties die worden
aangeboden
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Wanneer je een bedrijfsverhuizing wilt doen, wil je natuurlijk
niet teveel geld uitgeven. Door middel van gratis én vrijblijvend
offertes aan te vragen kun je tot wel 30% besparen op de totale
kosten. De volgende punten komen in de offerte:

6. Vraag offertes aan

Erkenningen en
certificeringen van het bedrijf

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

