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Checklist voor je verhuis

3 maanden voor de verhuis

Je huurt
Overeenkomst opzeggen en de nodige herstellingen (laten) uitvoeren aan je huurwoning, om problemen te
voorkomen bij de plaatsbeschrijving.

Verlof
Verwittig je werkgever over je geplande verhuis en plan je verlofdagen.

School
De huidige school op de hoogte brengen en je kinderen inschrijven in de nieuwe school. 
Idem voor de crèche, kijk al goed rond in je nieuwe regio.

Dokter/tandarts
Contacteer je huisarts en tandarts voor je patiëntendossier.

Inrichting
Nu heb je nog tijd om ideeën op te doen, in winkels, op sites en via speciale apps. Je nieuwe interieur gevonden? Informeer 
naar de leveringstermijn wanneer je bestelt.

Kost van je verhuis
Vraag je je af hoeveel een verhuizing kost? We zetten alles op een rijtje. En vertellen ook hoe je de beste verhuisfirma 
kiest.

https://www.proximus.be/nl/id_b_cr_move_decoration_apps/particulieren/discover/news/gouden-tips-van/vier-apps-voor-het-inrichten-van-je-woning.html
https://www.proximus.be/nl/id_b_cr_moving_costs/particulieren/discover/news/gouden-tips-van/verhuizen-kosten-verhuisfirma.html
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 4 tot 3 weken voor je verhuis

2 weken voor je verhuis

Instanties die je nu al kan verwittigen 
• Je werkgever of VDAB, Actiris of Forem als je werkzoekende bent
• Je water-, elektriciteits- en aardgasleveranciers
• De bank(en), makelaar(s) en verzekeringsmaatschappij(en) waar je klant bent
• De kranten en tijdschriften waarop je geabonneerd bent
• Bij bestellingen houd je best al rekening met je verhuis
• Je kan tot 9 to do’s hebben op je lijstje, denk er nu aan en vermijd stress

Materiaal
Hou alvast oude dozen en kranten bij, zorg voor etiketten, je gaat ze nodig hebben! Meet je nieuwe huis op en bepaal voor 
elke doos de juiste plek. Werk bij het inpakken dan ook kamer per kamer en label alle dozen per kamer. Duid zeker ook 
breekbare spullen aan!

Kinderen en huisdieren 
De verandering van omgeving wordt serieus wennen voor je kinderen en huisdieren. Hier vind je enkele concrete tips.

Vraag hulp
Vraag aan vrienden en familie of ze je kunnen helpen bij de verhuis.

Internet en tv, vanaf de eerste dag
Da’s ideaal natuurlijk! Boek je technieker vandaag nog, hun planning staat snel vol.
Proximus-klanten regelen hun verhuis eenvoudigweg via MyProximus.

Internet en tv, vanaf de eerste dag
Nu is hét moment om klant te worden, ontdek onze voordelige packs.

Parkeerplaats
Reserveer een parkeerplaats voor de verhuiswagen, voor de verhuisdag. Lijkt evident, maar moet zeker op je takenlijst 
staan!

Diepvries en voorraadkast 
Ontdooi je diepvries alvast, of gebruik de komende weken om hem nog ‘leeg te eten’… Ook je voorraadkast kan je aan een 
inspectie onderwerpen, je wil niet alles mee moeten verhuizen.

Even checken
Ga na of de bank(en), makelaar(s) en verzekeringsmaatschappij(en) je gegevens hebben aangepast voor
permanente opdrachten (huur, sparen) en de domiciliëring.

Post doorsturen
Neem contact op met je postkantoor, dan komt je post automatisch op je nieuwe adres aan. Handige service!

Poetsen 
Je moet natuurlijk ook schoonmaken, en nog wel dubbel ook. Zo laat je je oude woning netjes achter en je nieuwe stek is 
toch al wat op orde.

https://www.proximus.be/nl/id_b_cr_moving_warning/particulieren/discover/news/gouden-tips-van/verhuizen-op-de-hoogte-brengen-adreswijziging.html
https://www.proximus.be/nl/id_b_cr_moving_children_pets/particulieren/discover/news/gouden-tips-van/verhuizen-kinderen-kat-hond.html
https://myproximusapp.page.link/move
https://www.proximus.be/nl/id_cr_all_packs/particulieren/producten/packs.html
https://dmm.bpost.be/nl
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1 weken voor je verhuis

Laatste dag(en)

Laatste dozen
Pak de laatste spullen in, als eerste de zaken die je niet veel nodig hebt. Breng ze naar de nieuwe woning.

Schroevendraaier in aanslag
Vijs alles wat vastzit los (zoals gordijnen, rekjes en lampjes….).

Verhuisfirma
Stuur een reminder naar je verhuisfirma. Je wil zeker zijn dat de vrachtwagen op tijd je spullen komt halen…

Sleutels 
Indien nodig, laten bijmaken. Afspraak maken voor de overhandiging van de sleutels, zowel voor de nieuwe
als voor de oude woning.

Kluisje
Kostbare bezittingen zoals geld en juwelen kan je tijdelijk onderbrengen in een kluisje bij de bank.
Voelt een pak veiliger.

Inrichting
Haal je schildersgerief maar boven, begin met de decoratie van de nieuwe woning, meubels plaatsen,… 

Ontdooien
Ontdooi je koelkast en ook je diepvries (als dit nog niet gebeurd was), dan pas kunnen ze voorzichting verhuisd worden.

Ontkoppelen 
Zowel wasmachine als droogkast moeten nu ontkoppeld worden om ze veilig te kunnen verhuizen. Zuiver ook het water.

Maak je koffers
Pak een reiskoffer voor de verhuisdag, zo heb je meteen wat kleding bij de hand.

Eten? Afhalen!
Maak het jezelf gemakkelijk, begin niet te rommelen met potten en pannen. Bestel een afhaalmaaltijd!

Tv kijken zonder tv?
Tv al ingepakt? Met de Netflix- en Proximus Pickx-app kan je toch nog kijken op tablet of laptop!

De beste wifi 
Je wil natuurlijk ook buiten kunnen relaxen. Geniet ook in de tuin of op je terras van het beste wifi-signaal.

https://www.proximus.be/nl/id_b_cr_wifi_garden/particulieren/discover/news/bits-and-bytes/wifi-in-tuin-verbeteren.html
https://www.proximus.be/nl/id_b_cr_wifi_garden/particulieren/discover/news/bits-and-bytes/wifi-in-tuin-verbeteren.html
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Verhuisdag zelf

Overlevingspakket
Zo’n pakket gaat zijn nut nog bewijzen!
• eerste hulp verbanddoos
• koffiezetapparaat, waterkoker
• koffie(filters), thee, suiker, melk, frisdrank
• bekers, lepeltjes en messen
• toiletpapier, zeep en schoonmaakmiddelen, poetsgerief
• handdoek, theedoek
• schaar, touw, kleefband
• pen en papier

Goede start 
Informeer je verhuisfirma over de indeling van je nieuwe huis (met een plattegrond bvb.) zodat je meubilair meteen in de 
juiste kamer wordt geplaatst.

Motivatie
Hou je verhuisploeg gemotiveerd en trakteer ze op lekker eten.

Alles is verhuisd? 
Doe toch nog een laatste controle, het is jouw verantwoordelijkheid om te zorgen dat er niets achterblijft.

Genieten maar!
Zet de champagne en de pintjes al maar koud, om je verhuis meteen te vieren.
En geniet van je eerste avond in je nieuwe ‘thuis’ en van TV, internet,…


