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Checklijst verhuizen 

Verhuizen doe je niet iedere dag. Gelukkig maar, want er komt best veel 

bij kijken. 

Voordat je gaat verhuizen, is het handig onderstaande checklijst door te 

nemen of je alle praktische zaken geregeld hebt of ingepland hebt om 

nog te gaan regelen. 

 

Waar moet je allemaal aan denken bij het verbouwen en/of inrichten 

van je nieuwe huis 

□ Kamers opmeten 

□ Hoogte en breedte ramen opmeten 

□ Stijl en kleuren voor je nieuwe huis bepalen 

□ Checken waar stopcontacten zitten en bepalen of dit er voldoende zijn 

□ Checken waar internet en tv-aansluiting zitten 

□ Checken of er mogelijkheden zijn om zonwering te bevestigen 

□ Meubels, gordijnen, vloer, apparaten uitzoeken en bestellen 

□ Verlichting eventueel aanschaffen 

□ Bepalen hoe je gaat koken (gas/electrisch/keramisch) 

□ Checken of de schoorsteen geveegd moet worden 

□ Eventueel energiebesparende aanpassingen doen 

□ Plannen wanneer je welke klussen uit gaat voeren (en bij elkaar 

leggen/aanschaffen gereedschap en klusmaterialen) 

□ Plannen wanneer je het nieuwe huis gaat schoonmaken 

□  

 

Waar moet je allemaal aan denken rondom de verhuizing? 

□ Informeren naar verhuisvergoeding bij werkgever 

□ Verhuizing plannen 

□ Verlof aanvragen / vrije dagen doorgeven 

□ Verhuisdozen, labels en dekens regelen 

□ Tijdig beginnen met inpakken 

□ Vrienden en/of familie vragen voor hulp tijdens verhuizing 

□ Opvang kinderen/huisdieren regelen 

□ Verzekeringen aanpassen (bv inboedel- en opstalverzekering) 

□ Gas, water en licht regelen 

□ Adreswijzigingen doorgeven 

□ Parkeervergunning opzeggen of omzetten/regelen 

□ Vervoer/transport regelen 

□ Meubels tijdig uit elkaar halen 

□ Oude huis schoonmaken 

□ Eten en drinken regelen voor de verhuisdag 

□ Voldoende contant geld in huis halen 
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□ Koelkast en vriezer leeghalen en schoonmaken 

□ Wasmachine schoonmaken en vastzetten 

□ Belangrijke papieren apart houden 

□ Indien nodig waardevolle spullen opbergen in kluis bij bank 

□ Meterstanden opnemen 

□ Adres gechipte kat wijzigen 

□ Gas- en elektra afsluiten 

□ Alle kamers van het oude huis controleren op vergeten spullen 

□ Oude sleutels inleveren 

□ Nieuwe sleutels laten bijmaken 

□ Parkeerplaats regelen voor verhuisvervoer op verhuisdag 

□ Huisvuilcontainers legen en schoonmaken 

 

Waar moet je allemaal aan denken rondom het verhuizen naar een 

andere gemeente? 

□ Bibliotheekboeken terugbrengen 

□ Inwisselen (zegel)spaaracties plaatselijke winkeliers 

□ Nieuwe huisarts, tandarts en apotheek regelen 

□ Kinderopvang regelen 

□ Nieuwe school regelen 

□ Sportverenigingen/clubjes regelen 

□ Bij de nieuwe gemeente informeren naar zaken als ophalen huisvuil, 

afvalpas nodig en hondenbelasting 

□ Vooruitbetaling van gemeentelijke belastingen terugvragen (OZB, 

rioolheffing, etc) 

 

Waar moet je allemaal aan denken na de verhuizing? 

□ Uiterlijk binnen 5 dagen na de verhuizing aanmelden nieuwe gemeente 

□ Verhuiskaarten/appjes versturen 

□ Gehuurde/geleende verhuisdozen terugbrengen 

□ De buren/buurt leren kennen 

□ GENIETEN! 

 

Aan wie moet je allemaal de verhuizing doorgeven? 

□ Familieleden 

□ Vrienden en kennissen 

□ Buren 

□ Werkgever en collega’s 

□ (zaken) relaties 

□ Gemeenten 

□ Huisarts 
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□ Specialist 

□ Tandarts 

□ Ziektekostenverzekering 

□ Kruisvereniging 

□ Kerk 

□ Notaris 

□ Bank 

□ Verzekeringsmaatschappijen 

□ Assurantietussenpersonen 

□ Garage/autodealer 

□ (sport)verenigingen 

□ Vakbond 

□ School en opleidingen 

□ Postorderbedrijf 

□ Dagbladen 

□ Weekbladen 

□ Tijdschriften 

□ Belastingdienst 

□ Centraal Bureau Motorrijtuigenbelasting 

□ Spaarprogramma’s (bv airmiles) 

□ Kamer van koophandel 

□ Gasbedrijf 

□ Waterbedrijf 

□ Internet/bellen en tv 

 


