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Uit: Zo verhuis je slim: hét werkboek voor een soepele verhuizing 

Checklists voor een soepele verhuizing 

 
Deze checklists zijn onderdeel van het boek  
Zo verhuis je slim, hét werkboek voor een soepele verhuizing.  
Print ze uit, nietje erin en je hebt alles overzichtelijk bij elkaar.  

 

Veel succes met je verhuizing! 

 

 

 

 
Het verhuiswerkboek is te koop via 
www.overviewcoach.nl/shop  
 
ISBN: 978-90-9034825-4 
 

 

  

http://www.overviewcoach.nl/shop
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Verhuischecklist: 3 maanden voor de verhuizing 

De verhuisdag lijkt nog ver weg, maar de tijd gaat snel. In deze periode kun je vooral een aantal 

zaken voorbereiden en overdenken.  

Deze checklist geeft je een goed overzicht rondom een verhuizing. Heb je nog aanvullingen die op 

jouw persoonlijke situatie van toepassing zijn, dan is er ruimte om die er zelf bij te schrijven. 

o Kies de verhuisdag(en) en vraag indien nodig vrij van je werk.  

o Vraag offertes aan bij (erkende) verhuisbedrijven indien van toepassing. Zij kunnen je 

adviseren hoeveel verhuisdozen je nodig hebt.  

o Ga indien nodig op zoek naar een nieuwe huisarts, tandarts en apotheek.  

o Heb je kinderen, meld ze aan bij een nieuwe school en/of opvang.  

o Maak een lijst van iedereen die je nieuwe adres moet weten; gebruik de checklist.  

o Heb je een parkeervergunning? Zeg hem op en/of vraag een nieuwe aan. In sommige 

gemeentes kan het maanden duren voor je deze rond krijgt.  

o Vraag DigiD aan als je die nog niet hebt. DigiD is een soort digitaal paspoort voor 

overheidsinstanties. Dit is handig voor je verhuisbericht aan de gemeente en andere zaken 

die je met de overheid moet regelen.  

o Maak je gebruik van voorzieningen uit de WMO of ontvang je bijstand én verhuis je naar een 

andere gemeente? Informeer alvast in je nieuwe gemeente of je de voorziening kan laten 

overzetten of opnieuw aan moet vragen. Deze diensten worden namelijk door elke 

gemeente afzonderlijk geregeld.  

o Bedenk wie jou zou kunnen en willen helpen en waarmee. Schroom niet want mensen 

helpen graag. Vraag mensen voor specifieke taken, voor een bepaalde tijdsduur op een 

bepaalde dag.  

o Denk alvast na over mogelijke knelpunten in het vervoer van je spullen, zoals een bijzondere 

situatie voor laden of lossen (zoals trappenhuis of ver lopen), of zware voorwerpen zoals een 

piano, kluis of natuurstenen tuintafel. 

o _________________________________________________________________ 

o _________________________________________________________________ 

o _________________________________________________________________ 

o _________________________________________________________________ 

o _________________________________________________________________ 

o _________________________________________________________________ 
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Verhuischecklist: Eén maand voor de verhuizing 

Nu je al een aantal zaken goed hebt voorbereid en gepland komen de zaken in beeld die je de laatste 

maand regelt en voorbereidt. Er is genoeg dat je nu kunt doen om de verhuisdag zelf rustig te laten 

verlopen. Je hoeft je geen zorgen te maken dat je iets bent vergeten met deze checklist.  

 

o Controleer of je recht hebt op een verhuisvergoeding of -tegemoetkoming van je werkgever 

of via de gemeente. Zeker de moeite waard om na te vragen!  

o Bepaal of je wilt overstappen naar een nieuwe leverancier voor energie, internet, TV en vaste 

telefoon. Wie weet kun je een betere deal te scoren dan je huidige contract!  

o Informeer je energieleveranciers over de afsluitdatum van gas, water en licht van je oude 

woning.  

o Regel de aansluiting van gas, water en licht in de nieuwe woning.  

o Let op! Krijg je huurtoeslag of ga je scheiden? Dan moet je dat binnen vier weken doorgeven 

aan de Belastingdienst.  

o Geef je adreswijziging door met een leuke kaart of appbericht aan vrienden, buren, familie 

en kennissen. Voor overige relaties: zie de checklist.  

o Verzamel de (reserve)sleutels van je oude woning, inclusief schuur, garage, tuinhuis, ramen, 

brievenbus en poort.  

o Geef je verhuizing door aan de gemeente. Dit kan vier weken voor de verhuizing tot uiterlijk 

vijf dagen na de verhuizing.  

o Informeer bij je nieuwe gemeente naar afvalbeleid.  

o Start met inpakken van dozen met spullen die je niet dagelijks nodig hebt.  

o Regel opvang voor kinderen en huisdieren voor de verhuisdag.  

o Verdeel de dozen over de kamers, zodat je een begin kunt maken met inpakken van spullen 

die je niet meer nodig hebt. Zet duidelijk op de doos wat er in zit en de naam van de ruimte 

in de nieuwe woning. 

o Kies voor het inpakken van boeken en servies kleinere dozen in verband met het gewicht.  

o Plan een datum voor schoonmaak oude en nieuwe woning 

o Maak een afspraak met het grofvuilophaalbedrijf om overbodige spullen op te halen of voer 

het zelf af.  

o Vaak hoort de milieupas van de gemeente bij het huis. Een keukenla is een handige plek om 

spullen die bij het huis horen te bewaren. Denk ook aan gebruiksaanwijzingen, sleutels etc.  

o Afvalcontainers en chemoboxen zijn adresgebonden en deze hoor je leeg (en schoon) achter 

te laten. Check wanneer het afval de laatste keer voor je verhuisdag wordt opgehaald en/of 

breng zelf (grof) vuil weg.  

o Zorg dat de koelkast en vriezer vanaf nu zo leeg mogelijk zijn. Je voorraad opeten is ook nog 

eens lekker goedkoop. 
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o _________________________________________________________________ 

o _________________________________________________________________ 

o _________________________________________________________________ 

o _________________________________________________________________ 

o _________________________________________________________________ 

o _________________________________________________________________ 

 

 

  



5 

Uit: Zo verhuis je slim: hét werkboek voor een soepele verhuizing 

Verhuischecklist: De laatste week voor de verhuizing 

Je verhuizing komt nu dichtbij. Als je de acties van de voorgaande pagina’s hebt uitgevoerd, dan lig je 

goed op schema. Complimenten! Dat neemt niet weg dat er nog veel geregeld moet worden.  

o Regel voldoende mensen die helpen op de verhuisdag en wees concreet over tijden en 

plaatsen.  

o Maak je huidige woning zoveel mogelijk schoon. Je kunt er ook voor kiezen dit te doen zodra 

de woning leeg is.  

o Pak de spullen in die je de komende week niet meer nodig hebt.  

o Ga verder met het inpakken en liefst per ruimte. Zet duidelijk op de doos wat er in zit en de 

naam van de ruimte in de nieuwe woning.  

o Demonteer alvast de meubels die je deze week niet meer gebruikt.  

o Licht ontvlambare en brandbare producten, zoals spuitbussen, wasbenzine en dergelijke 

mogen niet in een dichte doos worden ingepakt. Doe ze in een open krat zodat de inhoud 

duidelijk zichtbaar is.  

o Breng boeken van de bibliotheek en andere geleende spullen terug.  

o Sluit alle kasten goed, eventueel met tape. Zo voorkom je dat deurtjes en laden beschadigen 

tijdens het transport.  

o Haal hangende spullen zoals gordijnen, lampen, schilderijen van de muur of het plafond. Pak 

ze in dozen, voor zover mogelijk.  

o Maak de wasmachine en droger schoon en droog, zodat ze gereed zijn voor vervoer. Veel 

wasmachines hebben speciale bouten die je kunt bevestigen voor het vervoer.  

o Haal de koelkast en vriezer helemaal leeg, laat deze ontdooien en maak ze schoon. Gebruik 

eventueel een koeltas of koelbox voor de resterende levensmiddelen.  

o Indien de sleuteloverdracht eerder is dan de verhuisdatum kun je in het nieuwe huis al 

schoonmaken waar nodig. 

o Regel een parkeerplek voor de verhuisauto op de verhuisdag op het nieuwe adres. Informeer 

je buren hierover. Ga na of je een vergunning moet aanvragen bij de gemeente indien de 

verhuisauto de straat blokkeert.  

o Denk na over wat je wilt eten op de verhuisdag, doe eventueel inkopen en vraag iemand om 

voor het eten te zorgen.  

o Zet een tas klaar met thermosfles en toebehoren voor een koffiepauze, of houd een 

waterkoker of koffiemachine tot het laatst bij de hand.  

o Maak heldere afspraken over de opvang voor je huisdieren rond de verhuisdag. Laat je 

huisdieren rustig wennen aan de nieuwe woning. 

o _________________________________________________________________ 

o _________________________________________________________________ 

o _________________________________________________________________  
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Verhuischecklist: De dag van de verhuizing 

Het is dan eindelijk zover. Vandaag gaat het gebeuren! Misschien heb je al een tijdje de sleutel van je 

nieuwe woning. Dat is ideaal voor klussen, verbouwingen, schilderen, stofferen en schoonmaken. 

Krijg je op de verhuisdag pas de sleutel dan zul je wat meer moeten improviseren.  

Laat de verhuishulpen merken dat je enorm blij met ze bent en spreek af wie waar verantwoordelijk 

voor is. 

 

De oude woning 

o Vouw dekbedden op, haal de bedden af.  

o Haal de kabels van internet, TV en overige apparatuur voorzichtig los en berg ze op bij het 

apparaat waar het bij hoort. Zo nodig labelen met een sticker.  

o Neem samen met het verhuisteam de planning door. Maak een duidelijke taakverdeling.  

o Controleer alle kamers of er spullen achtergebleven zijn. Kijk ook omhoog!  

o Noteer de meterstanden of maak er een foto van. Doe dit eventueel samen met de nieuwe 

bewoners of makelaar.  

o Houd waardevolle spullen apart in een tas die je bij je kunt houden. Denk aan sleutels, 

bankpasjes, verzekeringspapieren, oplaadsnoeren etc.  

o Houd belangrijke medicijnen en de EHBO doos bij je.  

o Las regelmatig pauze in om wat te eten of te drinken en om even de stand van zaken door te 

nemen.  

o Inspecteer samen de woning nog een laatste keer aan de hand van de gemaakte afspraken. 

o Overhandig alle sleutels aan de nieuwe bewoners/makelaar/verhuurder. 

o _________________________________________________________________ 

o _________________________________________________________________ 

o _________________________________________________________________ 

o _________________________________________________________________ 

o _________________________________________________________________ 

o _________________________________________________________________ 
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De nieuwe woning 

Nog even volhouden. Voer de volgende actiepunten stap voor stap uit, dan wordt jouw woning snel 

je nieuwe thuis. Inspecteer samen de woning aan de hand van de gemaakte afspraken.  

o Neem de meterstanden op of maak er een foto van.  

o Plak op alle deuren in de nieuwe woning een papier met de naam van die ruimte. Deze moet 

corresponderen met de naam op de doos. Zo voorkom je dat dozen in de verkeerde ruimten 

worden gezet.  

o Bescherm de vloer tegen het inlopen van modder of zand met stuk tapijt of karton, eventueel 

vasttapen om struikelen te voorkomen.  

o Plaats de verhuisdozen en meubels direct in de juiste ruimte.  

o Zorg dat er in alle kamers verlichting is voordat het avond wordt.  

o Begin met het monteren, opzetten en opmaken van de bedden. Dan rol je zo je bed in als je 

moe bent.  

o Monteer de grote meubels en kasten en zet ze op de juiste plaats.  

o Laat de koelkast en vriezer 24 uur acclimatiseren voordat je ze aansluit. 

o _________________________________________________________________ 

o _________________________________________________________________ 

o _________________________________________________________________ 

o _________________________________________________________________ 

o _________________________________________________________________ 

o _________________________________________________________________ 
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Verhuischecklist: Na de verhuizing 

De verhuizing is achter de rug! Alle meubels en dozen staan in de juiste kamers. Er zijn nu nog wat 

zaken die aandacht verdienen.  

o Tel of je genoeg sleutels hebt van je nieuwe huis. Laat eventueel extra sleutels bijmaken. Je 

kunt ook nieuwe sloten (laten) plaatsen als dat voor jou veiliger voelt.  

o Controleer of er schade is ontstaan aan je inboedel tijdens de verhuizing. Als dit het geval is, 

geef dat dan op tijd door aan het verhuisbedrijf of inboedelverzekeraar. 

o Ga verder met uitpakken van de dozen en geef de spullen een voorlopige logische plek.  

o Maak kennis met de nieuwe buren.  

o Houd de post op je oude adres in de gaten en zorg dat deze naar jou wordt doorgestuurd.  

o Heb je je verhuizing nog niet doorgegeven aan de gemeente? Geef het Alsnog door binnen 

vijf dagen na je verhuizing. 

o _________________________________________________________________ 

o _________________________________________________________________ 

o _________________________________________________________________ 

o _________________________________________________________________ 

o _________________________________________________________________ 

o _________________________________________________________________ 
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Verhuischecklist: Adreswijzigingen 

o Gemeente (uiterlijk 5 werkdagen na je verhuizing, gebruik Digid) 

o Familie, vrienden en kennissen  

o School 

o Schoonmaakhulp, hovenier, glazenwasser etc.  

o Werkgever en collega’s  

o Banken / creditcard maatschappij  

o Internet- en TV-provider  

o Energieleverancier  

o Waterleverancier  

o Verzekeringsmaatschappijen  

o Notaris  

o Huisarts  

o Tandarts  

o Specialisten ziekenhuis  

o Apotheek  

o Dierenarts  

o Boodschappendiensten  

o Verenigingen (muziekvereniging, sportvereniging, ANWB, vakbond)  

o Geloofsinstituut (kerk, moskee, synagoge)  

o Abonnementen  

o Goede doelen 

o _________________________________ 

o _________________________________ 

o _________________________________ 

o _________________________________ 

o _________________________________ 

o Tip: maak een aparte lijst van familie, vrienden en kennissen 


