VERHUISGIDS
KOSTEN

HOEVEEL KOST
EEN VERHUIZING?

TRANSPORT

WAT VOOR
TRANSPORT IS
ER MOGELIJK?

OFFERTE AANVRAGEN

HOE VOORBEREIDEN
OP EEN OFFERTE
AANVRAAG?

Wat staat er in deze
verhuisgids?

Hierin vind je objectieve informatie die jou helpt om een
beslissing te maken voor het doen van een aankoop van een
product of dienst.

Ga niet verhuizen zonder deze
informatie!

Om een verhuizing te laten slagen zal je rekening moeten
houden met een aantal belangrijke zaken. Een goede
voorbereiding is essentieel. Zo voorkom je dat je op het laatst
voor verrassingen komt te staan. Deze website is in het leven
geroepen om de bezoeker van alle noodzakelijke informatie
te voorzien die nodig is voor een geslaagde verhuizing.
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Verhuistips, planning, adreswijziging & checklist

Verhuistips
Tijdens een verhuizing komt er veel stress en gedoe op je af.
Verminder de stress met deze 21 verhuistips. Waar moet je op
letten, welke belangrijke zaken moet je niet vergeten en hoe
zorg je voor een soepele verhuizing? Lees het hier!
Verhuisplanning
Hoe werk je goed naar de verhuizing toe? Wanneer moet je
waar op letten? In onze planner vind je duidelijk in welke week
je wat moet doen om op schema te blijven. Lees het hier!
Adreswijziging
De adreswijziging is een lastig onderwerp voor het verhuizen.
Aan wie moet je de adreswijzing doorgeven? Er zijn veel
partijen die mogelijk baat hebben bij jouw adreswijziging. Lees
hier aan wie je allemaal de verhuizing moet doorgeven!
Checklist
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. Bekijk hier de checklist!
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Vervoer & transport
Je kunt verschillende soorten vervoer regelen die jou gaan
helpen bij het vervoeren van je verhuizing:
Bestelbusjes of boedelbak
Bestelbusjes en boedelbakken zijn geen probleem voor
bestuurders met een rijbewijs B. De keuze van het
verhuisvervoer is afhankelijk van de omvang van de te
verhuizen spullen. Daarnaast is ook de afstand van belang.
Een vrachtwagen
Voor het vervoeren van een grote hoeveelheid goederen over
enkele honderden kilometers is het gebruik van een
vrachtwagen voordeliger. Als dezelfde hoeveelheid goederen
over een relatieve korte afstand moet worden vervoerd, is het
beter om twee ritten per bestelwagen te maken dan één per
vrachtwagen.
Verhuiscontainer
Als alternatief kun je gebruik maken van een
verhuiscontainer. Steeds vaker zien wij dat mensen met een
grote inboedel hier gebruik van maken. ’s Morgens vroeg
wordt de container dan op een gewenste plek geplaatst en
daarna wordt deze weer meegenomen.
Eigen auto
Als je in het bezit bent van een eigen auto dan kun je het
beste daarmee kleine en waardevolle spullen vervoeren. Dit
zorgt ervoor dat ze sowieso niet beschadigd of kwijt raken.
Denk hierbij aan belangrijke papieren, erfstukken of geld. Je
haalt dus een zorg weg, je hebt al genoeg aan je hoofd
tijdens een verhuizing!
Een verhuisbedrijf
Het makkelijkste is natuurlijk het inschakelen van een
verhuisbedrijf. Dat bespaart je echt een hele hoop tijd en
stress. En dat kost indirect ook geld. Vergelijk hier gratis
offertes van verhuisbedrijven en bespaar tot 30%!
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Opslagruimte

Welke opties zijn er?
Als je gaat verhuizen, kun je om meerdere reden
opslagruimte nodig hebben. Misschien is je nieuwe woning
nog niet klaar en heb je wat tijd te overbruggen in een
tijdelijke woning met beperkte ruimte. Of je wilt gewoon je
meest dierbare spullen veilig zetten zodat er op de dag van
de verhuizing niks met ze kan gebeuren. Op de verhuisdag is
het immers al druk genoeg. Alvast een deel van je spullen
elders opslaan, zorgt ervoor dat jij je geen zorgen hoeft te
maken over je kwetsbare spullen, en het scheelt weer in de
hoeveelheid sjouwwerk! Als je online gaat zoeken naar
passende opslagruimte, zie je misschien al snel door de
boxen de ruimte niet meer. Daarom bespreken wij hieronder
kort de verschillende opties.
Optie 1: Self storage
De naam zegt het eigenlijk al: bij self storage doe je alles rond
het opslaan van je spullen zelf. Je huurt een box met eigen
(rol-)deur bij een aanbieder bij jou in de buurt, brengt je
spullen naar hun locatie en plaats deze zelf in de
opslagruimte. Deze locaties zitten over het algemeen aan de
rand van de stad op een industrie- of bedrijventerrein en zijn
doorgaans goed bereikbaar.
Optie 2: Opslagruimte die naar je toe komt
Het moderne alternief voor self storage, ontstaan vanuit een
veranderende markt. Steeds meer producten komen naar je
voordeur: van witgoed tot boeken en van je avondeten tot je
dagelijks boodschappen. Grote bedrijven hebben één ding
gemeen: ze zorgen ervoor dat de consument de deur niet uit
hoeft voor hun producten en hebben een app waarmee alles
geregeld kan worden.Vanuit die gedachte ontwikkelde
opslagbedrijf een bedrijf de bewaar-app, een virtuele
opslagplaats voor fysieke spullen. Net als bij optie 2 worden
de spullen bij je thuis opgehaald. Ze worden niet in een
container geladen, maar in een professionele verhuiswagen.
In een eigen app-omgeving zie je vervolgens precies welke
spullen er zijn opgeslagen en kun je precies aangeven welke
spullen je weer terug wilt. Ook op je nieuwe adres.
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Verhuisdozen

Hoeveel verhuisdozen zijn nodig bij een gemiddelde
verhuizing? Als je alleen woont in een 1 of 2 kamerwoning heb
je gemiddeld 20 verhuisdozen nodig. Een klein gezin gebruikt
al snel 40 tot 60 dozen.
Aandachtspunten
Autolock of amerikaanse vouwbodem: Autolock verhuis
dozen zijn zonder tape te gebruiken; je zet ze in 1
beweging op. Dat is doorgaans handig. Door de
constructie zijn deze verhuisdozen normaliter duurder in
aanschaf dan vouwbodems. Amerikaanse vouwdozen
hebben een vouwbodem, die je dicht moet plakken met
tape.
Kwaliteit karton: er zijn verschillende soorten kwaliteit op
de markt. Kraft kwaliteit is de sterkste kwaliteit karton,
zodat een verhuisdoos veel minder snel scheurt en meer
kilo kan dragen.
Maak een verhuisdoos niet te zwaar: een gemiddelde
verhuisdoos is 7 à 10 kg zwaar. Doe niet teveel spullen in
een verhuisdoos, anders zijn ze niet meer te tillen. Til de
verhuisdoos niet aan de handgrepen omhoog, maar
ondersteun deze aan de onderkant.
Koop ook zware spullen verhuisdozen en stop zware
spullen, zoals bestek, servies, porselein of boeken in een
zware spullendoos
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Ontruiming

Wanneer iemand komt te overlijden is het vaak een helse
opdracht om de woning waarin de persoon in kwestie heeft
geleefd volledig leeg en schoon te maken. Gelukkig kan je er
altijd voor kiezen om een beroep te doen op een
gespecialiseerd bedrijf op vlak van woningontruiming. Deze
bedrijven nemen je alle zorgen uit handen en zorgen er voor
dat je in geen tijd over een mooi schoongemaakt huis kan
beschikken. Vooral voor mensen die het pand in kwestie bij
voorkeur snel willen verkopen is dit interessant.
Waar rekening mee houden?
Wanneer je woningontruiming wenst uit te laten voeren door
een professioneel bedrijf dien je rekening te houden met
verschillende zaken. In eerste instantie is het bijzonder
belangrijk om alle spullen die je graag wil houden uit de
woning te verwijderen. Wanneer je dit hebt gedaan zal je met
het bedrijf die woningontruiming doet duidelijke afspraken
moeten maken over wat er met de rest van de inboedel zal
gebeuren. Wordt een deel naar het stort gebracht, kan een
bepaald stuk van de inboedel naar arme landen worden
gestuurd en ga zo maar door. De werkwijze die wordt
gehanteerd door dergelijke bedrijven is sterk afhankelijk van
de partij in kwestie waardoor niet alleen vergelijken, maar ook
het maken van duidelijke afspraken altijd belangrijk is.
Hieronder vind je de gemiddelde kosten van een ontruiming:
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Energiecontract

Ik ga verhuizen, wat betekent dit voor mijn
energiecontract?
Als je gaat verhuizen moet je veel zaken regelen, zo ook een
contract bij een energieleverancier. Welke stappen je dient te
doorlopen is afhankelijk van je huidige situatie:
Je verhuist en hebt een contract voor onbepaalde tijd in je
oude woning.
Dit is een mooi moment om te kijken of je huidige contract
nog wel bij je past. Gebruik de energievergelijker om te
kijken welk contract het beste bij jouw verbruik past.
Vind je een voordeliger contract, dan kan je deze direct op je
nieuwe adres aanvragen.
Zeg je oude energiecontract op.
Je verhuist en was voorheen inwonend:
Je kunt zelf bepalen wat voor een energiecontract het beste
bij je past. Schat je toekomstige energieverbruik in en
gebruik de energievergelijker om het best passende contract
te vinden. Je kunt bijvoorbeeld kiezen uit een eenjarig of
meerjarig contract en voor groene of grijze stroom.
Vraag het energiecontract aan op je nieuwe adres.
Controleer of de schatting van je energieleverancier
overeenkomt met je eigen schatting.
Je verhuist en hebt een contract voor bepaalde tijd in je oude
woning:
Het contract dat je hebt is persoonsgebonden. Je moet het
contract dus meenemen naar je nieuwe woning anders
riskeer je een opzegboete.
Neem contact op met je leverancier en geef je verhuizing
door.
Controleer in je nieuwe woning of het nieuwe maandbedrag
overeenkomt met je eigen schatting van energie verbruik.
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De kosten

De kosten van verhuizers hangen af van meerdere factoren.
Simpelweg kunnen we er drie opnoemen die de kosten
grotendeels bepalen:
Grootte van de verhuizing (hoeveel verhuizers zijn er nodig)
Transportkosten: denk aan een verhuiswagen (en
eventueel opslag)
Reisafstand (voorrijkosten)
Bij een verhuizing komt veel sjouwwerk kijken. Het laden en
lossen van de verhuiswagen is het werk van een professionele
verhuizer.
Daarnaast kun je een verhuizer ook inhuren voor inpakwerk en
bijvoorbeeld voor het monteren en demonteren van meubels.
Gemiddeld heb je drie verhuizers nodig voor een efficiënte en
vlotte verhuizing.
Dit geldt natuurlijk niet voor alle verhuizingen omdat elke
verhuizing anders is. Hoe meer verhuizers er aanwezig zijn des
te sneller de verhuizing zal gebeuren. Het is zelfs zo dat je in
bepaalde gevallen geld kunt besparen door meerdere
verhuizers in te schakelen. Gemiddeld kun je rekenen op een
uurtarief van 25,- euro tot 35,- euro per uur voor een extra
verhuizer.
Hieronder tref je een kostenindicatie van het gemiddelde
verhuisbedrijf:
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Besparen door te vergelijken

Verhuizen doe je niet elke dag en het kost ook nog eens geld.
Daarom kun je het beste offertes aanvragen en zo kun je
vergelijken tussen verschillende bedrijven.
Door gratis én vrijblijvend offertes aan te vragen kun je tot wel
30% besparen op de totale kosten. De volgende punten moeten
in de offerte komen:
Uitgebreide omschrijving van de totale kosten
Uitgebreide omschrijving van de werkzaamheden die gaan
plaatsvinden
Uitgebreide omschrijving van de materialen die gebruikt
gaan worden
De erkenningen en certificeringen van een bedrijf
De garanties die het bedrijf biedt
De einddatum van de offerte
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Afsluiting
Gebruik hier de volgende andere tools:
Planner
Checklist
Adreswijziging
Verhuistips
Vergelijk hier gratis én vrijblijvend tot vier bedrijven bij jou uit
de regio! Vraag hier offertes aan.
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