
Verhuizen in 6 stappen 

1   2    3    4    5    6   

Wat zijn de afmetingen van alle kamers en andere ruimten
Wat is de hoogte en de breedte van de ramen en deuren
Is de woonkamer tuin gericht, of straat gericht
Hoeveel stopcontacten zijn er en waar zitten deze
Is er aansluiting op stadsverwarming
Is het mogelijk zonwering te plaatsen
Geldt er een parkeervergunning bij de woning, zo ja hoeveel
Wat zijn de voorschriften van de gemeente voor het plaatsen van antennes/schotels
Waar zit de aansluiting voor antenne/kabel
Waar zit de meterkast
Waar zit de cv-installatie
Is er aansluiting op het gasnet
Is er een speciale aansluiting voor elektrisch koken
Hoeveel ruimte is er voor een koelkast
Hoeveel ruimte is er voor een gasfornuis/kookplaat/magnetron
Hoeveel ruimte is er voor een vaatwasser
Kan je een kookeiland plaatsen
Is er een trapkast
Waar kan de wasmachine geplaatst worden
Waar kan de droger geplaats worden
Is het mogelijk een buitenkraan te plaatsen
Wanneer komt de gemeentereiniging langs. Bekijk de huisvuilkalender van je 
nieuwe gemeente.

1

Je gaat verhuizen! Wat is belangrijk om te weten van je nieuwe huis?

STAP 1   

Heb je een nieuwbouwhuis gekocht?  Dan is deze checklist speciaal voor jou. 
Deze zorgt ervoor dat je geen belangrijke dingen vergeet voor, tijdens en na de
verhuizing! Ben je klaar met de lijst? Dan ben je ook klaar om te verhuizen!  

BETER WONEN IN
Hét overzicht van nieuwbouwwoningen in jouw buurt

www.beterwonenin.nl



Verhuizen in 6 stappen 

1   2    3    4    5    6    

Huur opzeggen of oude woning te koop zetten
Begin op tijd met de verkoop van oude spullen 
Datum verhuizing plannen
Verhuisverlof regelen
Eventueel opslagruimte regelen
Offertes opvragen bij verhuisbedrijven/ of ander vervoer regelen
Check of de verhuiswagen tot voor de deur kan komen 
Verzekeringen omzetten/aanvragen (inboedel-, aansprakelijkheids-, opstalverzekering)
Gas, water en licht omzetten/stopzetten
Kabel/Telefonie abonnementen omzetten

jil ezno kjikeb*  nekam traaksiuhrev/nerutsrev negnigizjiwserdA st ‘wie moet het allemaal weten’
PostNL verhuisservice regelen
Inschrijven nieuwe gemeente
Inschrijven nieuwe kinderopvang/school/onderwijsinstelling
Inschrijven nieuwe tandarts/huisarts
Grofvuil bellen
Vrienden en familie vragen om hulp
Eventueel opvang kinderen/huisdieren op verhuisdag
Verhuisdozen regelen
Genoeg eten in huis halen voor de verhuisdag
Nieuwe sleutels laten bijmaken

1

Je gaat verhuizen! Waar moet je allemaal aan denken? 

?

STAP 2   

Heb je een nieuwbouwhuis gekocht?  Dan is deze checklist speciaal voor jou. 
Deze zorgt ervoor dat je geen belangrijke dingen vergeet voor, tijdens en na de
verhuizing! Ben je klaar met de lijst? Dan ben je ook klaar om te verhuizen!  
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Verhuizen in 6 stappen 

1   2    3    4    5    6   1 STAP 3   

Familieleden
Vrienden/kennissen
Buren
Werkgevers/collega’s
School van de kinderen
Vaste leveranciers
Huisarts, specialist & apotheek
Tandarts
Dierenarts
Belastingdienst
Zorgverzekeraar/kruisvereniging
Andere verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen
Bank
Notaris
Kerk
ANWB
Spaarprogramma’s (zoals Airmiles)
Sportclubs/verenigingen
Vakbond
Postorderbedrijven
Dagbladen/Weekbladen/tijdschriften/boekenclub
Omroepvereniging

.

Je gaat verhuizen! Wie moeten het allemaal weten?

?

Heb je een nieuwbouwhuis gekocht?  Dan is deze checklist speciaal voor jou. 
Deze zorgt ervoor dat je geen belangrijke dingen vergeet voor, tijdens en na de
verhuizing! Ben je klaar met de lijst? Dan ben je ook klaar om te verhuizen!  
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Verhuizen in 6 stappen 

1   2    3   4   5    6   1

Gasvezel aansluiting regelen
Water en licht aansluiten
Tuin aanleggen/laten aanleggen
Vloer leggen
Gordijnen kopen
Stuc laag of glasvezelbehang op betonmuren
Verven/sauzen
Lichten aansluiten 

Na oplevering:

STAP 4  

Heb je een nieuwbouwhuis gekocht?  Dan is deze checklist speciaal voor jou. 
Deze zorgt ervoor dat je geen belangrijke dingen vergeet voor, tijdens en na de
verhuizing! Ben je klaar met de lijst? Dan ben je ook klaar om te verhuizen!  
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Verhuizen in 6 stappen 

1   2    3    4    5   1 Verder >

Tijdig beginnen met inpakken
Wasmachine schoonmaken (laten draaien op 90 graden zonder was erin)
Vermeld op elke doos precies wat er in zit en voor welke kamer hij bestemd is
Meubels van te voren uit elkaar halen
Koelkast en vriezer leeghalen en schoonmaken
Wasmachine trommel vastzetten
Parkeerplek voor de verhuiswagen vrijhouden      

Verhuizen:

STAP 5   1   2    3    4    5    6   1 STAP 5   

Heb je een nieuwbouwhuis gekocht?  Dan is deze checklist speciaal voor jou. 
Deze zorgt ervoor dat je geen belangrijke dingen vergeet voor, tijdens en na de
verhuizing! Ben je klaar met de lijst? Dan ben je ook klaar om te verhuizen!  
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Oude sleutels inleveren
Kijk naar mogelijkheid belastingaftrek verhuiskosten
Maak een nieuw naamplaatje
Automatische overschrijvingen wijzigen of stopzetten

.

Nadien:

San & WilSan & Wil

Verhuizen in 6 stappen 

1   2    3    4    5   1 Verder >STAP 5   1   2    3    4    5    6   1 STAP 6   

Heb je een nieuwbouwhuis gekocht?  Dan is deze checklist speciaal voor jou. 
Deze zorgt ervoor dat je geen belangrijke dingen vergeet voor, tijdens en na de
verhuizing! Ben je klaar met de lijst? Dan ben je ook klaar om te verhuizen!  
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