
DE BESTE VERHUIS

Checklist

2 maanden 
voor de verhuizing

Vraag verhuisverlof aan bij uw werkgever.

Informeer naar de verhuisvergoeding bij uw werkgever.

Zeg de huur van uw oude woning op.

Maak afspraken met de nieuwe bewoners van uw oude woning.

Maak afspraken met de oude bewoners van uw nieuwe woning.

Informeer naar de toekomstige school voor uw kinderen en kinderopvang.

Meld uw kinderen aan bij de nieuwe school, sportvereniging, huisarts, tandarts 
en apotheek.

Neem de maten op van uw nieuwe woning (handig bij het indelen van uw interieur).

Ga na of alle meubilair door de trapgat, deuren en ramen passen in zowel de oude als 
de nieuwe woning (indien dat niet het geval is dient er een verhuislift ingeschakeld 
te worden).
Heeft u voldoende ruimte in de keuken voor  uw koelkast, vriezer, fornuis etc. en heeft u 
daar de aansluitingen voor?
Licht uw huismeester, vrienden en familie in over de verhuizing en schakel hun hulp in.

Orden en sorteer alle spullen en meubilair die u wilt verhuizen en de spullen die u weg doet.

Spullen die u weg doet kunt u te koop aanbieden of gratis op laten halen door de kringloop.

Maak een verhuismap aan waarin u de offertes, de bonnetjes en alle facturen opneemt.

Bedenk welke diensten u wilt afnemen, zoals: inpak-, verhuis-, klus-, ontruiming service.

Vraag gratis een offerte aan via www.studentverhuisteam.nl en plan uw verhuizing in.

Inleidende woord

U staat op het punt om een oud hoofdstuk af te sluiten in uw leven en een 
nieuwe te openen. Verhuizen. Dat doen we allemaal wel meerdere keren in 
ons leven maar toch is het één van de meest stressvolle momenten in ons 
leven. Het is dus van belang dat deze verhuizing voorspoedig en vlekkeloos 
verloopt. Ervaring leert dat een goede voorbereiding daaraan bijdraagt. 
Immers goed begonnen is half gewonnen. Gebruik daarom deze checklist 
als leidraad voor uw verhuizing. 
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DE BESTE VERHUIS

Checklist
1 maand
voor de verhuizing

Geef de verhuizing door aan de provider van TV, telefoon en internet.

Zet alle verzekeringen over zoals de inboedelverzekering etc.

 Zet de parkeervergunning om of zeg deze op als u buiten de stad verhuisd. 

Vraag een ontheffing of vergunning aan bij de gemeente indien de straat afgezet 
moet worden. 
Sluit het gas, licht en water van uw oude woning af.

Sluit het gas, licht en water van uw nieuwe woning aan.

Schaf inpakmateriaal aan indien u zelf inpakt.

Pak als eerst de spullen in die u lange tijd niet nodig heeft zoals boeken.

Plan een housewarming in.

Licht alle instanties in over uw verhuizing (zoals overheid, medici etc.).

Bij een zakelijke verhuizing, licht uw leveranciers, klanten en instanties in over 
de verhuizing. 
Verzamel alle reservesleutels van uw oude woning en berg deze goed op.

Regel opvang voor uw kinderen en huisdieren op de verhuisdag.

Zorg voor voldoende afvalzakken, omdat u meer weggooit dan u in eerste instantie denkt.

Pak een doos in met belangrijke papieren en waardevolle spullen en bewaar deze goed.

2 weken
voor de verhuizing
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DE BESTE VERHUIS

Checklist

Maak uw nieuwe huis schoon en maak een plattegrond voor de indeling van uw interieur.

Hang de lampen en gordijnen in uw nieuwe woning en verwijder deze uit uw oude woning. 

Plan een afspraak met de containerpark om uw laatste grofvuil en afval te deponeren.

Zijn er wijzigingen in de verhuizing? Geef deze dan door aan onze verhuisspecialisten.

1 week
voor de verhuizing

1 dag 
voor de verhuizing

Ontkoppel uw koelkast en laat deze ontdooien en maak het schoon.

Demonteer het meubilair dat niet in zijn geheel verplaatst kan worden.

Ontkoppel elektrische apparaten zoals televisie, home cinema etc.

Houd twee parkeerplaatsen voor de deur vrij voor de verhuiswagen.

Pak de laatste spullen in dozen. Vergeet niet inpakpapier te gebruiken voor breekbare 
spullen en hoezen voor zetels en bedden.   
Ga op tijd naar bed!
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Checklist

Berg uw (reserve)sleutels, contant geld en passen op in uw handbagage.

Wees op tijd aanwezig of zorg voor een vervanger die uw taken overneemt. 

Indien u hulp krijgt van familie of vrienden verdeel dan duidelijk de taken.

Bespreek met de voorman het verloop van de verhuisdag en eventuele wijzigingen.

Maak uw oude woning schoon, neem de meterstanden op en sluit de gas en water 
toevoer af.
Controleer of alle ramen en deuren gesloten zijn en of er geen spullen achtergebleven zijn.

Neem afscheid van uw oude buren en geef de (reserve)sleutels van uw oude woning af.

Op de verhuisdag
oude woning

Houd twee parkeerplekken voor de deur vrij voor de camion.

Wees op tijd aanwezig of zorg voor een vervanger die uw taken overneemt.

Delegeer werk en stuur de verhuizers aan om alle spullen op de juiste plek te plaatsen.

Laat uw bed meteen monteren zodat u gerust kunt slapen. 

Reken af met de verhuizers van StudenVerhuisTeam.   

Neem de verhuisbon en factuur op in uw verhuismap.

Controleer alle verhuisde spullen op eventuele schade.

Indien er schade is ontstaan, maak er een foto van en stuur dit op naar 
info@studentverhuisteam.nl. Onze schade expert neemt dan z.s.m. contact met u op.

Op de ver huisdag
nieuwe woning

Binnen 1 week
na de verhuizing

Laat de vloeistof in uw koelkast en vriezer 24 uur acclimatiseren voor u de stekker inplugt.

Maak één van de kamers zo snel mogelijk bewoonbaar.

Doe aangifte van adreswijziging bij de nieuwe gemeente. Dit dient u binnen enkele 
dagen na de verhuizing te doen. 
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Fijn dat u voor StudentVerhuisTeam heeft gekozen. Wij wensen u voorspoed 
en veel geluk toe in uw nieuwe woning. Wij hopen dat de verhuischecklist 
een leidraad was gedurende het verhuisproces. Kunt u onze hulp nog goed 
gebruiken? Neem dan contact op met één van onze verhuisspecialisten. 
Onze specialisten staan u graag te woord en denken met u mee.

Om onze kwaliteit te waarborgen nemen onze verhuisspecialisten contact 
met u op om de verhuizing te evalueren. Wij nemen uw feedback zeer 
serieus en wij staan altijd open voor verbetering. 

Slotwoord
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