
Controlelijst voor opstarten 

Of je gaat verhuizen omdat je kleiner wilt wonen, je 

droomhuis laat bouwen of vanwege je situatie moet 

verhuizen, de verhuizing moet zo soepel mogelijk 

verlopen. 

 
Verhuizen is een van de meest stressvolle 
gebeurtenissen voor veel mensen. Daarom 
hebben we aan de hand van verschillende 
periodes een lijst gemaakt van de zaken die je 
moet regelen.  
 
Om je zo goed mogelijk op weg te helpen voor de 
foto’s en de bezichtigingen hebben we een 
checklist samengesteld. Hierin hebben we zoveel 
mogelijk veelvoorkomende punten vermeld.  

 
Verhuizen kan heel soepel verlopen als je van 
tevoren een duidelijke planning hebt gemaakt. 
Gebruik daarom onze checklist en bepaal voor 
jezelf wat je zelf wil doen en wil laten doen.  
 
Wij wensen je alvast succes met de verhuizing! 
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Checklist 

Verhuizen 
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 1. Twee maanden van tevoren 

 ☐ a. Verzamelen verhuisdozen 

 ☐ b. Opvragen van diverse offertes van verhuisbedrijven 

 ☐ c. Evt vrienden familie informeren om te helpen op de verhuisdag 

 ☐ d. Bestellen nieuwe gordijnen, vloerbedekking en evt meubels nieuwe woning 

 ☐ e. Nieuwe telefoonaansluiting opvragen 

 ☐ f. Elektriciteit, gas, water en internetbedrijven informeren over de verhuizing  

 ☐ g. Eventueel huur opzeggen van huidige huurwoning  

 ☐ h.  

 ☐ i.  

 

☐ 2. Een maand van tevoren 

 ☐ a. Benodigde verhuisdozen bestellen 

 ☐ b. Adreswijzigingen doorsturen 

 ☐ c. Verzekeringen controleren en aanpassen 

 ☐ d. Kinderen inschrijven nieuwe school 

 ☐ e. Nieuwe tandarts, apotheek, huisarts zoeken 

 ☐ f. Overbodige meubels naar de kringloop brengen  

 ☐ g. Opvul- en verpakkingsmateriaal kopen tbv verhuizing 

 ☐ h. Bestellen verhuisdekens  

 ☐ i.  

 ☐ j.  

 

☐ 3. Een week van tevoren  

 ☐ a. De nieuwe en huidige woning schoonmaken  

 ☐ b. Starten met inpakken van de verhuisdozen 

 ☐ c. Eventuele afvalcontainers schoonmaken 

 ☐ d. Gaten van ophangbeugels herstellen 

 ☐ e.  

 ☐ f.  
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☐ 4. Laatste paar dagen 

 ☐ a. Vriezer en koelkast ontdooien 

 ☐ b. Parkeerplek regelen voor de verhuiswagen 

 ☐ c. Tuinplanten die je mee wilt nemen inpakken 

 ☐ d.  

 ☐ e.  

 

☐ 5. Op de dag zelf  

 ☐ a. Meterstanden opnemen 

 ☐ b. Gas en elektra afsluiten 

 ☐ c. Waterleiding aftappen 

 ☐ d. Ramen en deuren sluiten 

 ☐ e. Sleutels geven aan kopende partij of huismeester  

 ☐ f.  

 ☐ g.  

 ☐ h.  

 

☐ 6. Adreswijziging doorgeven aan: 

 ☐ a. Werkgever, zakenrelaties, collega’s 

 ☐ b. Familie en vrienden 

 ☐ c. Gemeenten 

 ☐ d. Verzekeringsmaatschappijen 

 ☐ e. Huisarts en tandarts 

 ☐ f. Scholen en opleidingen 

 ☐ g. Sportinstituten, (hobby) verenigingen 

 ☐ h. Kranten en tijdschriften 

 ☐ i. PostNL  

 ☐ j.  

 ☐ k.  
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☐ 7. Boodschappen voor de nieuwe woning 

 ☐ a. Eten & drinken 

 ☐ b. Wegwerpbordjes 

 ☐ c. Vuilniszakken 

 ☐ d. Wc-papier 

 ☐ e. Waterkoker, oploskoffie / thee 

 ☐ f. Klapstoelen 

 ☐ g. Bouwlampen 

 ☐ h. Schaar  

 ☐ i.  

 ☐ j.  

 

☐ 8. Overig 

 ☐ a.  

 ☐ b.  

 ☐ c.  

 ☐ d.  

 


