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Gefeliciteerd!
Binnenkort betrekt u uw nieuwe woning. Een bijzondere gebeurtenis waar veel praktische zaken bij
komen kijken. Verhuistotaal.com helpt je graag op weg met de gratis verhuistotaal planner.
Deze handige planner helpt u met de voorbereiding van uw verhuizing, bevat handige en leuke tips,
voordeel en bovendien de verhuistotaal checklist!
Op onze website, verhuistotaal.com, kunt u bovendien gratis gebruik maken van een aantal handige
tools en de gratis verhuisbox boordevol gratis producten en kortingsbonnen aanvragen.
Wij wensen u een voorspoedige verhuizing en veel geluk in uw nieuwe woning!

Het verhuistotaal.com team
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Inleiding:
Een goede voorbereiding is het halve werk. Helemaal als het om verhuizen gaat. Deze planner helpt
u een handje om uw verhuizing in goede banen te leiden. Hang de checklist dus op een centrale
plek, dan weet u zeker dat u niets vergeet.

Checklist voor beginfase van de verhuisperiode (zo snel mogelijk):
Zo snel mogelijk regelen

Voor datum: Geregeld:

N.V.T. :

Verbouwplannen? Regel dan een aannemer
en/of schilder.
Bestel nieuwe meubels en laat ze afleveren in
het nieuwe huis na sleuteloverdracht
Regel uw telefoon- en internetaansluiting
Zoek een nieuwe school voor uw kinderen
Regel kinderopvang
Informeer naar verhuisverlof en leg vrije dagen
vast
Neem maten op in het nieuwe huis
Vraag de verhuisservice van TNT Post aan
Regel verhuisdozen voor dat wat u alvast kunt
inpakken
Informeer naar regelingen in uw nieuwe
gemeente zoals wanneer de vuilnisophaaldienst
komt
Zeg de huur op van uw huis
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Praktische tips in de beginfase voor de verhuizing

Een verhuismap:
Maak een grote map en berg hierin alles op dat te maken heeft met de verhuizing. Van een lijst met
aan te schaffen spullen, tot de checklist, garantiebewijzen, uitgeprinte e-mails waarin afspraken
worden bevestigd, belangrijke telefoonnummers en andere belangrijke informatie dat te maken
heeft met de op handen zijnde verhuizing. U heeft nu alle papieren bij elkaar en dit zorgt er voor
dat u er zo bij kan wanneer u iets moet opzoeken.

Opruimen:
Begin alvast met het uitzoeken en opruimen van spullen. Dat wat niet mee gaat gooit u weg of
brengt u naar de kringloop, dat wat wel mee gaat kan alvast een verhuisdoos in. Nieuwe
verhuisdozen zijn best duur en u zult er een flink aantal nodig hebben, kijk daarom ook op
Marktplaats of er daar dozen worden aangeboden. Stevige verhuisdozen kunnen zeker nog een
ronde mee. Mocht u twijfelen over het wegdoen van een aantal artikelen, bedenk dan wanneer u
voor het laatst gebruik heeft gemaakt van het artikel en stel voor uzelf bijvoorbeeld de grens dat
alles waar meer dan twee jaar niet meer naar is omgekeken weg gaat.

Checklist voor 4 tot 2 weken voor de verhuizing:
4 tot 2 weken voor de verhuizing:

Voor datum:

Geregeld:

Licht uw verzekeringen in
Informeer bij verhuizers of regel een verhuiswagen
Houdt rekening met de aankomende verhuizing wat
betreft nieuwe afspraken of bestellingen
Regel het afsluiten van het elektra, gas en water van de
huidige woning
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Praktische tips voor 4 tot 2 weken voor de verhuizing

Folders, website en APP van bouwmarkten:
Wanneer u veel moet gaan klussen, houd dan de folders, website en apps van bouwmarkten bij. U
kunt wellicht vooraf al zaken aanschaffen met een flinke korting.

Levertijd van meubelen:
Houdt rekening met een levertijd van nieuwe meubelen waarvan het prettig zou zijn als ze er zijn
op het moment dat u ze nodig heeft, zoals bijvoorbeeld een bed. Dit geldt overigens ook voor het
bestellen van gordijnen voor de slaapkamers. Hier zit vaak ook een levertijd op.

Heeft u kinderen? Betrek ze!
Betrek kinderen bij de verhuizing door een boek voor te lezen dat gaat over verhuizen zoals
bijvoorbeeld het boek Bobbi gaat verhuizen (verkrijgbaar op o.a. Bol.com).
Uiteraard zijn er ook andere manieren om uw kind(eren) te betrekken. Denk bijvoorbeeld aan het
maken van een verhuiskalender.

Checklist voor circa 2 weken voor de verhuizing:
2 weken voor de verhuizing:

Datum:

Geregeld:

NVT:

Regel eventuele opvang voor kinderen en
huisdieren op de verhuisdag
Verstuur de adreswijzigingen
Breng geleende artikelen terug zoals boeken van
de bibliotheek of spullen van familie en vrienden
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Praktische tips voor circa 2 weken voor de verhuizing

Adreswijzigingen
Bedenk goed wie u allemaal een adreswijziging wilt sturen. Verhuistotaal.com heeft voor u een
handige lijst met suggesties voor het sturen van adreswijzigingen:
Familie en vrienden
De nieuwe bewoners van uw oude huis

Bibliotheek
Sportverenigingen en clubs

Uw werkgever, collega’s en zakelijke relaties

Kerkelijk bureau

Uw huisarts

Belastingdienst

Apotheek
Tandarts

Internetproviders
Bank

Opticiën/Audiciën

Uw oude buren

Dierenarts

Huishoudelijke hulp

Glazenwasser
Schoorsteenveger

Notaris
Verzekeringsmaatschappijen

Garage

Vrienden van uw kinderen

Centraal Bureau Motorrijtuigenbelasting

Vakbond

Consultatiebureau

Kinderdagverblijf
Weekbladen, tijdschriften en dagbladen

Peuterspeelzaal en/of school

Diepvries leegmaken en op tijd ontdooien
Tijd voor de kliekjes . Zodra de vriezer verhuisd moet worden is het vervelend wanneer deze nog
vol zit. Begin daarom de diepvries vast leeg te maken zodat deze leeg is op het moment dat deze
verhuisd wordt.

Belangrijke papieren
Bewaar belangrijke papieren (die niets met de verhuizing te maken hebben) en waardevolle
bezittingen in één doos waar u zo bij kunt als u iets nodig heeft.
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Checklist voor 1 week voor de verhuizing:
1 week voor de verhuizing

Datum:

Geregeld:

NVT:

Spreek het moment van sleuteloverdracht af
wanneer dit nog niet is gebeurd
Pak spullen in die u niet meer nodig heeft
Haal genoeg eten en drinken in huis voor de
dag van de verhuizing
Zorg voor voldoende contant geld in huis
Zorg dat er ruimte vrij is voor de deur op het
moment dat er verhuisd gaat worden
Nummer kamers of geef de kamers een naam
dat correspondeert met wat er op de
verhuisdozen staat
Haal gordijnen af, behalve die van de
slaapkamer

Praktische tips voor 1 week voor de verhuizing

Extra verzekering(en)
Gaat u zelf verhuizen? Zorg er dan voor dat u uw schadedekking nakijkt en indien nodige een extra
verzekering voor transportschade afsluit. Indien u kiest voor een verhuizer zal deze zich hiertoe in
vrijwel alle gevallen verzekerd hebben. Het kan geen kwaad dit nog eens te checken.

Extra verzekering(en)
Gaat u zelf verhuizen? Zorgt u voor voldoende hulp, probeer echter te voorkomen dat u teveel
mensen vraagt. Het zou vervelend zijn als de mensen elkaar in de weg gaan lopen.
Bekijkt u op www.verhuistotaal.com ook eens de mogelijkheid van het inhuren van een verhuishulp
of een verhuisregisseur.
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Tips voor bij het inpakken
Waarschijnlijk is verhuizen niet uw dagelijkse bezigheid. Daarom helpt verhuistotaal.com u graag
met een aantal handige tips bij het inpakken.

Tips voor het inpakken van de dozen:


Wanneer dozen niet vol zijn, vul het dan met vulmateriaal. Denk hierbij ook aan kleding. Het
voorkomt dat de inhoud kan verschuiven tijdens de verhuizing en dat de dozen inzakken
wanneer ze opgestapeld worden;



Probeer dozen niet te zwaar te maken, het moet nog wel op te tillen zijn tijdens de
verhuizing;



Stop zwaardere spullen onderin een doos en de lichtere spullen bovenin;



Zet flessen altijd rechtop in de verhuisdoos;



Wikkel breekbare spullen in hand- en theedoeken;



Wilt u een piano verhuizen, laat dit dan over aan een specialist;



Geef op de verhuisdozen aan wanneer er scherpe/breekbare/gevaarlijke spullen in zitten;



Wanneer u kleding oprolt in plaats van opvouwt, kreukt het minder.

Overige tips bij het inpakken:


Bewaar schroeven en sleutels in een zakje en plak dit aan de binnenzijde van het meubel
zodat het bij elkaar blijft tijdens de verhuizing;



Let op de brandbare of licht ontvlambare vloeistoffen. Deze kunnen bij verandering van
temperatuur al ontploffen. Denk hierbij ook aan spuitbussen;



Verpak waardevolle elektronische apparaten in hun originele verpakking als je deze nog
hebt en doe extra vulling in de doos zodat het niet kan verschuiven in de doos.
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Verhuizen van de wasmachine
Misschien wel het meest gevreesde onderdeel van verhuizen, het verhuizen van de wasmachine.
De wasmachine is een zwaar apparaat, daarom adviseren we u om gebruik te maken van
zogenaamde ‘hondjes’ waar u de wasmachine op kunt zetten.
Daarnaast is het verstandig om in het geval van trappen zoveel mogelijk per trede te werken. Zorg
dat u vooraf samen bepaald hoe u de wasmachine de trap omhoog of omlaag tilt.
Let op: veel wasmachines hebben de mogelijkheid de trommel vast te zetten. Indien u nog beschikt
over de handleiding van uw wasmachine kan deze u meer uitleggen over deze zogenaamde
‘transportstand’.

Kledingrekken
Koop bij Ikea een paar kledingrekken op wielen. Hang kleding op deze rekjes en verhuis de kleding
op deze manier. Het is een kwestie van in de verhuiswagen zetten en in het nieuwe huis van het rek
halen en in de kast hangen. Dit is tijdsbesparing omdat u het nu niet eerst hoeft op te vouwen en in
dozen hoeft te doen, en met een beetje geluk hoeft u het ook niet te strijken.
Wanneer deze optie voor u te duur is heeft u wellicht meer aan de kledingverhuisdozen van Ikea.
Dit zijn hoge dozen met een hanger waarin u kleding kunt vervoeren tijdens de verhuizing.

Nooit met lege handen naar het nieuwe huis
Neem iedere keer wanneer u naar het nieuwe huis gaat, een paar ingepakte dozen mee. Dit scheelt
tijd en ruimte op de verhuisdag.

Steekwagens, hondjes en sjorbanden
Wanneer u de verhuizing zelf doet is het verstandig om vooraf te zorgen voor voldoende hulpattributen bij de verhuizing. Denkt u bijvoorbeeld aan steekwagens, hondjes (platte karretjes om
meubels op te zetten) en sjorbanden om de lading vast te zetten.
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Verlichting
Bedenk hoeveel ruimtes er zijn waar u licht nodig heeft en zorg er voor dat er een doos komt met
lampen, bureaulampen en verlengsnoeren zodat het hebben van geen licht hebben geen probleem
hoeft te zijn bij het verhuizen. Bij de bouwmarkt, Ikea of Action kunt u handige verhuisfittingen
kopen. Deze monteert u gemakkelijk aan het plafond in het nieuwe huis zodat u over voldoende
verlichting beschikt tijdens de verbouw- en verhuisperiode.

Dozen en markering
Schrijf zowel aan de zijkant als bovenop de doos de bestemming van de doos, zo kunt u terwijl ze
opgestapeld staan zien wat er in zit en ook wanneer u er mee door het huis loopt. Het kan ook
handig zijn elke doos (en ruimte in het nieuwe huis) een bepaalde kleur of nummer te geven. Op
deze manier is het voor iedereen duidelijk welke doos, naar welke ruimte moet.

Eten en drinken voor de verhuisdag
Denk aan kartonnen bordjes en bekers voor de verhuisdag, aan pakjes drinken, krentenbollen en
ingepakte tussendoortjes. Dit scheelt beleg en borden en dus ook afwas na een lange verhuisdag!

Boeken verhuizen
Wanneer u veel boeken heeft is het handig om speciale verhuisdozen voor boeken aan te schaffen.
Deze dozen zijn vaak wat kleiner van formaat en hebben een sterkere bodem, iets dat voor het
vervoeren van boeken geen overbodige luxe is!

En nu, goed uitrusten voor de grote dag!
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Checklist voor de verhuisdag:
Op de verhuisdag

Datum:

Geregeld:

NVT:

Loop het huis na op achtergebleven spullen
Bewaar een paar dozen voor de laatste spullen
die nog gevonden worden en mee moeten
Neem meterstanden op en sluit gas en elektra af
Loop alle ramen en deuren na of ze gesloten zijn
Draag de sleutel over

Praktische tips voor de verhuisdag

Belangrijke gegevens
Zorg ervoor dat belangrijke zaken die u wel eens nodig kunt hebben binnen handbereik liggen.
Denk hierbij aan de map waar alle gegevens in bewaard worden, sleutels, geld, schroevendraaier,
hamer en zorgverzekeringspasjes.

Indelen van de (verhuis) auto
Wanneer u zelf gaat verhuizen en het niet gaat uitbesteden, probeer dan de auto’s van voren naar
achter in te delen. Het makkelijkst is het namelijk om het huis van boven naar beneden te vullen
zodat mensen elkaar zo min mogelijk in de weg lopen. Zet kasten bijvoorbeeld ook als laatste in de
auto zodat deze er als eerste weer uitkomen, als eerste gemonteerd kunnen worden en de spullen
ook opgeborgen kunnen worden. Doe dit ook met uw bed, zodat u ’s avonds als u moe bent niet
eerst uw bed nog moet opmaken. Dit geldt ook voor de gordijnen van de slaapkamer.
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De meterkast en meterstanden
Hang een lijst van de meterstanden uit uw oude huis en die van uw nieuwe huis in de meterkast.
Bewaar deze een jaar en gooi het weg op het moment dat u ze niet nodig heeft. Soms gaat er iets
mis met de eindafrekening en dan heeft u alle gegevens nog.

Toiletpapier
Zorg dat er op iedere toilet een rol toiletpapier hangt!

Eerste boodschappen voor het nieuwe huis
Bedenk vooraf vast een goed moment om de hoognodige boodschappen voor het nieuwe huis te
doen. Het is immers vervelend als u op zaterdag verhuisd en er niet aan toe komt op tijd de nodige
spullen voor het ontbijt van zondag te halen.

Let op uw houding tijdens het tillen
Let op uw houding wanneer u zware spullen gaat tillen zodat u rugklachten voorkomt.

Na aankomst in uw nieuwe huis:

Datum:

Geregeld:

NVT:

Maak in ieder geval één ruimte bewoonbaar
Controleer of er schade is
Laat de koelkast en vriezer één dag
acclimatiseren
Verwijder de trommelbeveiliging van de
wasmachine
Betaal de verhuizer voor zijn diensten
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Checklist voor na de verhuizing:
Na de verhuizing:

Datum:

Geregeld:

NVT:

Meldt schade bij verzekeringsmaatschappij of
verhuizer
Maak sleutels bij.
Check of alle post aankomt
Loop verzekeringen na om te kijken of alles nog
gedekt wordt omdat u situatie is gewijzigd
Bedank de mensen die u geholpen hebben

Afsluitende tips:
U weet van te voren dat verhuizen een flinke klus is. Stel u hier op in. Maak u niet druk over
onbenullige zaken, dit voorkomt nog meer stress.
Print deze checklist uit en vul hem gerust aan met extra zaken welke tijdens uw verhuizing van
belang zijn.

We hopen dat onze verhuisplanner met checklist u een eind op weg heeft geholpen en een
wezenlijke bijdrage zal leveren tijdens uw verhuizing.

We zouden het erg leuk vinden uw verhuiskaartje en/of feedback te ontvangen!
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