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Het is zo ver, je krijgt de sleutels van jouw nieuwe huis. Een spannend moment! Wat moet je allemaal regelen? 
Wij hebben voor jou een handige checklist opgesteld.

Regel jouw opstal-, inboedel- en WA-verzekering.

Bekijk welke scholen en verenigingen er zijn in jouw 
nieuwe woonomgeving.

Neem de maten op van je nieuwe huis voor het tijdig 
laten maken van gordijnen e.d, of vraag plattegrond op.

Controleer alle automatische overschrijvingen 
betreffende jouw oude huis.

Zeg contracten op betreffende jouw oude huis 
(onderhoudscontract ketel, glazenwasser, etc.).

Maak afspraken voor kinder- en dierenopvang tijdens de 
verhuizing.

Regel via TNT dat eventueel aan de oude woning 
geadresseerde post, na de verhuizing, voor bepaalde tijd 
wordt doorgezonden naar jouw nieuwe woning.

Verstuur de adreswijzigingen.

Regel nutsvoorzieningen & telecom.

Ontdooi de vriezer en maak deze schoon.

Reserveer een plek voor de verhuiswagen met de eigen 
auto.

Bel voor de zekerheid het verhuisbedrijf of andere 
personen om afspraken te controleren.

Controleer alle kamers en inbouwkasten voordat je het 
huis definitief verlaat.

Sluit gas, water en elektriciteit af en noteer 
meterstanden.  

Maak eventueel foto’s van je huis voor bewijs achteraf bij 
- beschadigingen.

Sluit ramen en deuren.

Regel de overdracht van de sleutel van jouw nieuwe huis 
en plan een inspectiemoment in.

Regel met je verzekering dat jouw inboedel tijdens de 
verhuizing verzekerd is.

Vraag offertes aan van verhuisbedrijven of huur een 
verhuiswagen.

Maak afspraken met nieuwe scholen en instellingen voor 
kinderopvang.

Meld je kinderen aan en informeer de huidige school van je 
kinderen.

Bestel vloerbedekking, gordijnen en ander meubilair.

Regel hulp bij de verhuizing.

Schaf verhuisdozen en verhuismaterialen aan.

Vraag verlof op je werk voor de verhuisperiode.

Regel een nieuwe telefoon- en internetaansluiting.

Zeg eventuele lidmaatschappen van verenigingen op.

Regel een nieuwe en informeer de oude huisarts en 
tandarts.

Stel een adreslijst op voor jouw adreswijzigingen (denk ook 
aan levensverzekering, pensioenfonds, bank en andere 
instanties) en bestel adreswijzigingskaarten.

Ruim van te voren Eén maand voor de verhuizing

Eén dag voor de verhuizing

De dag van de verhuizing

Eén week voor de verhuizing

Twee maanden voor de verhuizing
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Noteer onverhoopte verhuisschade en meld deze 
schriftelijk bij de verhuizer en/of verzekeraar.

Doe aangifte van adreswijziging bij jouw gemeente.

Controleer of de post goed wordt doorgezonden.

Geef meterstanden door aan de nutsbedrijven.

Installeer nieuwe sloten.

Na de verhuizing
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